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	 கிழக்கு	மாகாணத்தில்	உள்ள	எழுத்்ா்ளரக	
ளினால்	 எழு்ப்பட்ட	 ஏழு	 நூல்களின்	 வெளியீ	
டடு	 நிகழ்வு	 நேற்று	 (19)	 மட்டக்க்ளபபில்	 ேட்ட	
வ்பற்்றது.

	 கிழக்கு	 மாகாண	 ்பண்பாட்டலுெல்கள	
திடணக்க்ளத்தினால்	இந்	ஏழு	நூல்களும்	வெளி	
யிடடு	டெக்கப்பட்டது.
	 கிழக்கு	மாகாணத்தில்	உள்ள	எழுத்்ா்ளர	
களின்	 ஆக்கஙகட்ள	 வெளியி்ட	 முடியா்	 நிடை	
யில்	உள்ளெரகளுக்கு	உ்வும்	ெடகயில்	அெரகளி	
னால்	 எழு்ப்பட்ட	நூல்கட்ள	அச்சிடடு	 கிழக்கு	
மாகாண	 ்பண்பாட்டலுெல்கள	 திடணக்க்ளம்	
வெளியிடடு	டெத்	துள்ளது.
	 	 இந்	 நிகழ்வில்	 கைாநிதி	சின்னத்	
்ம்பி	சநதிரநசகரம்	எழுதிய	கிழக்கிைஙடக	மரபு	
ெழி	்மிழ்	இைக்கியஙகள,	வித்்கர	கு.சணமுகம்	

fpof;fpy; VO E}y;fs; ntspaPL
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	 அரசியல்ொதிகளுக்கு	 ந்ால்விநயற்	
்படும்	 ந்பாது	 ்ான்	 மக்கள	 மீ்ான	 கரிசடனகள	
அெரகளுக்கு	ெருெதுணடு.	அ்ற்கு	்மிழ்த்	ந்சி	
யக்	கூட்டடமபபின்	ந்பச்சா்ளர	 எம்.	 ஏ	 சுமநதிர	
னும்	விதிவிைக்கில்டை.

	 அணடமயில்	இ்டம்வ்பற்்ற	வ்பாதுத்ந்ர	
்லில்	 கூட்டடமபபு	 சநதித்்	 ந்ால்விடய	
வ்ா்டரநது	 மக்களின்	 ந்டெகள	 வ்ா்டரபில்	
அ்ன்	 கெனம்	 திரும்பியுள்ளது.	 யாழ்	 மாேகர	
சட்பயில்	 உள்ள	 ெசந்புரம்	 கிராமத்தில்	 உள்ள	
86	 குடும்்பஙகளுக்கு	 10	 கழிெட்றகட்ள	 கடடிக்	
வகாடுக்கும்	்பணிடய	சுமநதிரன்	நமற்வகாணடு	
ெருகின்்றார.	 ்ற்ந்பாது	 அஙகு	 இரணடு	 கழிப	
்பட்றகந்ள	உள்ளன.
	 இ்ற்கான	 வசைொன	 ஒரு	 மில்லியன்	
ரூ்பாயகட்ள	 சமூகெடைத்்்ளஙகளின்	 ஊ்டாக	
அெர	 நசகரித்து	 ெருகின்்றார.	 இ்னிட்டநய,	
புைம்வ்பயர	 சமூகத்தி்டம்	இருநது	 ந்ர்ல்	 நேர	
த்தில்	 ொஙகிய	 ்பை	 மில்லியன்	 ரூ்பாயகளுக்கு	
என்ன	 ே்டந்து	 என	 சமூகெடைத்்்ளத்தில்	 ஒரு	
ெர	நகளவி	எழுபபியுள்ளார.

	 ஏற்கனநெ	 சிறீைஙகாவின்	 ெரத்்மானி	
யில்	 பிரசுரிக்கப்பட்ட	 20ஆெது	 திருத்்ச்	 சட்ட	
த்ட்	திருத்்ஙகள	எதுவுமின்றி	எதிரெரும்	வசவ்	
ொயக்கிழடம	(22)	ோ்டாளுமன்்றத்தில்	வகாணடு	
ெருெதில்	சிறீைஙகாவின்	அரச	்டைெர	நகாத்்	
்பாயா	 ராஜ்பக்சா	 தீவிரமாக	 உள்ள்ாக	 வ்ரிவிக்	
கப்படுகின்்றது.
	 இந்	சட்டத்ட்	ஆயவு	வசய்	குழுவினர	
முன்டெத்்	 திருத்்ஙகட்ள	 டகவிடுெது்டன்,	
இரடட்டக்	 குடியுரிடமயுள்ளெரகள	 ோ்டாளு	
மன்்றம்	வசல்ைமுடியும்	என்்ற	திருத்்ம்	வ்ா்டர	
பில்	 ஆயவு	 வசயயவுள்ள்ாகவும்	 வ்ரிவிக்கப	
்படுகின்்றது.
	 வசவ்ொயகிழடம	 முன்டெக்கப்படும்	
திருத்்ச்சட்டத்திற்கு	 எதிராக	 எதிரக்	 கடசிகள,	
வ்பாது	 அடமபபுக்கள	 உயர	 நீதிமன்்றத்தில்	
ஒரு	ொரத்தில்	ெழக்கு	்ாக்கல்	வசயய	முடியும்.	
உயர	நீதிமன்்றம்	அ்ன்	தீரபட்ப	3	ொரத்திற்குள	
அளிக்க	 நெணடும்.	 எனநெ	 திருத்்ச்	 சட்டம்	
எதிரெரும்	மா்ம்	ோ்டாளுமன்்றத்தில்	நிட்றநெ	
ற்்றப்படும்.	அ்ாெது	 புதிய	அரசின்	மு்ைாெது	
ெரவுவசைவுத்	 திட்டத்திற்கு	 முன்னர	 அ்டன	
நிட்றநெற்்ற	அரசு	முயன்றுெருகின்்றது.
	 இ்னிட்டநய,	 ஆரொரமாக	 ஆரம்பித்்	
அரசாஙகத்தின்	 ்பயணம்,	மு்ல்	இரணடு	 மா்த்	
திநைநய	 வி்பத்ட்	 சநதித்துள்ளது.	 ஏவனனில்	
எதிரகடசிகளுக்கு	 அப்பால்,	 அரசாஙகத்ட்	 ்ப்	
விநயற்றிய	சிஙக்ள,	வ்ப்ளத்்	ந்சிய	சக்திகளில்	
கணிசமான	 பிரிவினடரநய	 அரசின்	 இந்	 20	
ஆெது	திருத்்ச்	 சட்டம்	திடகப்பட்டய	டெத்து	
ள்ளன	 என	 ோ்டாளுமன்்ற	 உறுபபினர	 மநனா	
கநணசன்	 எம்.ரி.வி	 வ்ாடைக்காடசிக்கு	 ெழங	
கிய	நேரகாணலில்	வ்ரிவித்துள்ளார.

	 சிறீைஙகா	 அரசு	
முன்டெத்துள்ள	
20ஆெது	 திருத்்ச்	
ச ட ்ட த் தி ற் கு	
எதிராக	 ோடு	 ்ழு	
விய	 ரீதியில்	 மக்	

கட்ள	அணி	திரடடுெ்ற்கு	்ாம்	திட்டமிடடுள்ள	
்ாக	நஜ.வி.பி	வ்ரிவித்துள்ளது.
	 19ஆெது	 திருத்்ச்	 சட்டத்தின்	 மூைம்	
வகாணடுெரப்பட்ட	ஜனோயக	ேட்டமுட்றகட்ள	
பு்றம்்ளளி	 ோடு	 ஒரு	 சரொதிகார	 ஆடசிக்குள	

வசல்ெட்நய	இந்	சட்டம்	ஏற்்படுத்தும்	எனவும்	
இது	வ்ா்டரபில்	ோடு்ழுவிய	ரீதியில்	மக்களுக்கு	
விழிபபுணரடெ	ஏற்்படுத்தும்	கூட்டஙகட்ள	ே்டத்	
்ப	 ந்பாெ்ாகவும்	அ்ன்	 ்டைெர	அனுர	திஸா	
ோயக்க	வ்ரிவித்துள்ளார.
	 இ்ன்	மு்ைாெது	கூட்டம்	எதிரெரும்	 24	
ஆம்	ோள	இ்டம்வ்ப்றவுள்ளது.
	 இ்னிட்டநய,	எதிரகடசித்	்டைெர	சஜித்	
பிநரம்ாசா	 ்டைடமயில்	 20ஆெது	 திருத்்ச்	
சட்டத்திற்கு	எதிராக	பிரச்சாரஙகள	முன்வனடுக்க	
ப்படடு	ெருெதும்	இஙகு	குறிபபி்டத்்க்கது.

ehL jOtpa uPjpapy; kf;fis mzpjpul;l N[.tp.gp KbT

உளோடடுக்	குழப்பஙகள	மற்றும்	ெறுடமக்ளால்	
்பாதிக்கப்பட்ட	 ோடுகள	 வகாநரானாவினால்	
நமலும்	கடுடமயாகப	்பாதிப்பட்டயும்	என	ஐ.ோ	
எச்சரித்துள்ளது.
	 இந	நிடையிடன	சரி	வசயய	17	டிரில்லியன்	
வ்டாைர	 அ்ளவிற்கு	 வசைவுகள	 ்பை	 ோடுக்ளால்	
நமற்வகாள்ளப்படடுள்ளன.
	 உைக	உணவுத்	திட்டத்தின்	மூைமாக	இது	
ெடர	 ெரைாற்றிநைநய	இல்ைா்	 அ்ளவிற்கு	 138	
மில்லியன்	மக்களுக்கு	உணவு	ெழஙகுெ்ற்கான	
முயற்சிகள	 நமற்வகாள்ளப்படடுள்ளன.	 ஆனால்	
இதுெடர	 85	 மில்லியன்	 மக்களுக்கு	 மடடுநம	
இது	சாத்தியமாகியுள்ளது.
	 உைகில்	 வகாநரானா	 காரணமாக	 ்பை	
ோடுகளின்	 உணவுக்	 டகயிருபபுக்கள	 குட்றநது	
வகாணந்ட	 ெரும்	 நெட்ளயில்,	 மனி்ாபிமான	
அடிப்பட்டயில்	உ்விகள	வசயெட்	எந்	ோடும்	
நிறுத்்க்கூ்டாது.	வகாநரானா	மிகநெகமாக	்பரவி	
ெரும்	சூழ்நிடையில்,	ோடுகளுக்கிட்டநய	ெரத்்	

கஙகள	குட்றந்ாலும்	இதில்	அதிகமாகப	்பாதிக்	
கப்ப்டபந்பாெது	ஏடழ	மக்கந்ள.

இநநிடையில்,	
ஆபிரிக்காவில்	
ொழ்ொ,	 சாொ	
என்்ற	 நிடைநய	
ம க் க ளு க் கு	
உள்ள்ாகவும்	
வ ் ரி ய ெ ந து	

ள்ளது.	 ைண்டனில்	 உள்ள	 ஒரு	 ஆயவு	 ்பளளி,	
நமற்	 வகாண்ட	ஆயவினில்,	 வகாநரானாவினால்	
ஏற்்படும்	ஒரு	மரணத்ட்	்டுத்்ால்	ெழக்கமாகத்	
்ரப்படும்	 ்டுபபூசி,	 ்ரப்ப்டாமல்	 80	 குழநட்	
கள	 ெடர	 மரணிக்க	 நேரி்டைாம்	 எனத்	 வ்ரிய	
ெநதுள்ளது.
	 உைக	ோடுகளின்	உ்வி	வ்பரும்ளவு	நிறுத்	
்ப்படடுள்ள்ால்	இநோடடு	மக்களுக்கான	உ்வி	

த�ொடர்ச்சி 10ஆம் பக்கம்

தியாக	 தீ்பம்	 திலீ்ப	
னின்	 நிடனநெந்ல்	
நிகழ்டெ	 ே்டத்தும்	
அ டி ப ்ப ட ்ட	
உ ரி ட ம ட ய	
ெ லி யு று த் தி	

ஜனாதி்பதி	மற்றும்	பிர்மருக்கு	அனுபபுெ்ற்காக	
்மிழ்க்	 கடசிகளின்	 ்டைெரகள,	 பிரதிநிதிகள	
டகவயழுத்திட்ட	கடி்ம்	நேற்று	்யாரானது.	
	 மக்கள	சு்நதிரக்	காற்ட்ற	சுொசிக்க	நெண	
டும்	 என்்ற	 உயரந்	 எணணத்ந்ாடு	 உணணா	
நோன்பு	 இருநது	 உயிரநீத்்	 திலீ்பன்	 அெரகட்ள	
நிடனவுகூரும்	 நிகழ்வுகட்ள	 ே்டத்துெ்ற்கு	 சிறீ	
ைஙகா	அரசாஙகம்	நீதிமன்்றம்	ஊ்டாக	்ட்ட	விதி	
த்திருந்து	அடனெரும்	அறிந்ந்.	அரசின்	இந்	
முடிடெ	எதிரத்து	 ்மிழ்த்	 ந்சியம்	 சாரந்	 கடசி	
கள	 அடனத்தும்	 நேற்று	 ஒன்றுகூடி	 ஜனாதி்பதி	

மற்றும்	 பிர்மருக்கு	 கடி்ம்	 ஒன்ட்ற	 அனுபபு	
ெ்ற்கு	டகவயழுத்திட்டனர.
	 ெ்டக்கு	 மாகாணசட்பத்	 ்டைெர	 சி.வி.
நக.சிெஞானத்தின்	இல்ைத்தில்	ஒன்றுகூடிய	்மி	
ழ்த்	 ந்சியம்	 சார	 அடனத்துக்	 கடசிகளின்	 பிரதி	
நிதிகளும்	இடணநது	இக்கடி்த்தில்	டகவயழுத்தி	
ட்டனர.
	 இைஙடகத்	 ்மிழரசுக்	 கடசி,	 புவ்ளாட	
அடமபபு,	்மிழ்த்	ந்சிய	மக்கள	முன்னணி,	ஈ.பி.
ஆர.எல்.எவ்,	்மிழ்த்	ந்சியக்	கடசி,	ஈழத்	்மிழர	
சுயாடசிக்	கழகம்,	் மிழ்	மக்கள	ந்சியக்	கூட்டணி	
ஆகிய	்மிழ்த்	ந்சியம்	சாரந்	கடசிகளின்	பிரதி	
நிதிகள	இந்க்	கடி்த்தில்	டகவயழுத்திட்டனர.	
	 ்மிழரசுக்	கடசியின்	சாரபில்	அ்ன்	்டை	
ெர	 மாடெ.	 நசனாதிராசா,	 சீ.வீ.நக.சிெஞானம்,	
சிெஞானம்	 சிறீ்ரன்	 ஆகிநயார	 டகவயழுத்திட	
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 ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் மனித உரிபம ஆபையத்தின் 45ஆவது 
அமர்வில் ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் மனித உரிபம ஆபையாளர் மிசசல் 
ைசசசல்ற் அமபமயார் அவர்கள், சிறீலஙகா அரசாஙகத்துடன் ஆபையம புதிய 
புதுப்பித்தல்கபளச சசயயவவண்டுசமன விதந்துபரத்துள்ளார். "சிறீலஙகாவின் 
புதிய அரசாஙகம 30/1 தீர்மானத்திற்கான தனது ஆதரபவ விலத்தியது முதல் 
ஐக்கிய நாடுகள் மனித உரிபமக் ஆபையத்திற்கான அதன் ஏற்றுக்சகாள்ளப்ைடட 
சைாறுப்புகபளப் புதுப்பிப்ைதில் இருந்து வவகமாக விலகி, குழப்ைத்பதத் தருகிறது. 
மற்பறய சசயற்ைாடுகளுடன் முன்சமாழியப்ைடடுள்ள அரசியலபமப்புக்கான 
20ஆவது திருத்தத்தின் மூலம வதசிய மனித உரிபமகள் ஆபையம உடைடட 
சுதந்திரத்திற்கான முக்கிய நிறுவனஙகளுக்கு எதிரான நிபலபயத் வதாற்றுவித்து 
வருகிறது. 
 சடடத்திற்கு எதிரான முபறயில் சகாபலகபளச சசயது தண்டிக்கப்ைடட 
இராணுவப் சைாறுப்ைதிகாரி ஒருவருக்கு மன்னிப்பு அளித்தும, யுத்தக் குற்றச 
சசயல்கள் மற்றும மனிதாயத்திற்கு எதிரான, குற்றஙகள் என்ைவற்பறச சசயததாகக் 
கூறப்ைடும மூத்த இராணுவ அதிகாரிகபளப் சைாதுமக்களின் நிர்வாகஙகளுக்குரிய 
முக்கிய சைாறுப்புகளில் நியமித்து, சைாலிஸ் மற்றும நீதி விசாரபைகளில் 
தபடகபள ஏற்ைடுத்தியும நீதிக்கு மிக எதிரான வைாக்குகபள உருவாக்குகிறது. 
ைாதிக்கப்ைடடவர்கபளயும அவர்களுபடய குடுமைஙகபளயும, மனித உரிபமகபளப் 
ைாதுகாக்கப் ைாடுைடும மனிதஉரிபமச சசயற்ைாடடாளர்கள், ஊடகவியலாளர்கள், 
ஆகிவயாபரயும கண்காணித்தல், மிரடடல் என்ைன உடன் தடுக்கப்ைட 
வவண்டும. அபமதி, புனர்வாழ்வு, நிபலயான வளர்சசிகள் ஆகியவற்றுக்கான 
அசசுறுத்தல்கபள முன்தடுக்க வவண்டிய வதபவகள் உண்சடன்ற ைார்பவயில் 
புதிய புதுப்பித்தல்கபள ஆபையம சசயய வவண்டும என்ைபத ஊக்கப்ைடுத்த 
விருமபுகின்வறன்." என்ைது அவருபடய சுருக்கமான உபரயாக அபமந்தது.
 இது ஈழத்தமிழர்கள் தஙகளுக்கான அபமதிபய, ைாதுகாப்பை, நிபலயான 
வளர்சசிபய அபடவதற்காகத் தஙகபள ஆளும உரிபமபய தஙகள் வாக்குகள் 
மூலம அரசாஙகத்திற்கு வழஙகித் தாஙகவள தஙகள் அரசியல் எதிர்காலத்பத 
நிர்ையிக்கும உள்ளக தன்னாடசிபய அரசாஙகத்திடம ஒப்ைபடத்தபதச 
சிறீலஙகா சதாடர்சசியாக மீறிவருகிறது என்ைபத மீளவும உறுதி சசயகிறது. 
இது இலஙபகத் தமிழர் பிரசசிபன, அபனத்துலகத் தீர்வுக்குரிய பிரசசிபன 
என்ைபதத் சதளிவாக்குகிறது.
 ஈழத்தமிழர்களின் உள்ளக தன்னாடசியுரிபம இழக்கப்ைடடு சவளியக 
தன்னாடசி உரிபமபய உலகிடம அவர்கள் வகாரிநிற்கும நிபலபயச சிறீலஙகாப் 
ைாராளுமன்றத்தில் ஈழத்தமிழர்களின் வதர்ந்சதடுக்கப்ைடட பிரதிநிதிகளான முன்னாள் 
வடமாகாைசபைத் தபலவரும முன்னாள் நீதியரசருமான விக்வனஸ்வரன் ஐயா 
அவர்களும, சடடத்தரணி கவேந்திரகுமார் சைான்னமைலம ஐயா அவர்களும தமது 
உபரகளில் மிகத்சதளிவாக சவளிப்ைடுத்தி உள்ளனர். இது ஈழத்தமிழர்களின் 
சவளியக தன்னாடசிக் வகாரிக்பகக்கு அபனத்துலகச சடடவலுபவத் தருகிறது.
 வமலும இந்திய-இலஙபக உடன்ைடிக்பகப்ைடி உருவாக்கப்ைடட ஈழத்தமி ழர் 
களுக்கு மிகக்குபறவான தன்னாடசி உரிபமயிபன வழஙகிய 13ஆவது அரசிய 
லபமப்புச சடடத்பதத் திருத்துவதற்கான முயற்சிகபளயும இன்பறய சிறீலஙகா 
வவகப்ைடுத்துவது, அபனத்துலக உடன்ைடிக்பககள் மூலமான தீர்வுகளும ஈழத் 
தமிழர்களுக்கு சிறீலஙகாவால் அனுமதிக்கப்ைட மாடடாத நிபலயில் அவர்களின் 
சவளியக தன்னாடசி உரிபமபய உலகு ஏற்ைதினாவலவய தீர்வு கிடடும என்ைபத 
எடுத்துக்காடடி வருகிறது.
 இந்நிபலயில் தாயக, வதசிய, தன்னாடசி உரிபமகபள ஈழத்தமிழர்கள் 
நிபலநாடடத் தியாகி திலீைனின் "மக்கள் புரடசி சவடிக்கடடும" என்ற அபழப்வை 33 
ஆண்டுகளாக ஈழத்தமிழ் மக்களுக்கான ஒவர வழியாக உள்ளது. இதனாவலவய 
தியாகி திலீைன் நிபனவிபனக் சகாண்டாடுவதற்காக மக்கள் ஒன்று வசரும அடிப்ைபட 
மனித உரிபமபயத் தடுக்கும குற்றத்பத தனது நீதிமன்றத்தால் இன்பறய சிறீலஙகா 
அரசாஙகம சசயதுள்ளது. இதற்குப் ைதிலடியாக சனநாயகப் வைாராடடஙகபள, 
அபனத்து ஈழத்தமிழர்களும ஒருஙகிபைந்த நிபலயில், தியாகி திலீைபனப் 
வைாலவவ சாவிபன எதிர்சகாள்ளும உள்ள உறுதியுடன் முன்சனடுத்து தஙகளின் 
சவளியக தன்னாடசி உரிபமயிபன உலகிபன ஏற்குமாறு வகாரவவண்டும. இதற்கு 
புலமசையர் தமிழர்கள் உடைட உலகத்தமிழினம இயன்றபத எல்லாம சனநாயக 
வழிகளில் சசயதல் மிகமுக்கியமாகிறது. சைருமைான்பம சனநாயகப் ைாராளுமன்றக் 
சகாடுஙவகான்பமயும இராணுவ சர்வாதிகாரமும சகாண்டு, இன்பறய சிறீலஙகா 
அரசாஙகம ஏற்ைடுத்தி வரும இனஅழிப்பு அைாயஙகளில் இருந்து ஈழத்தமிழர்கள் 
தப்பிப்பிபழக்க இதுவவ ஒவர வழியாக உள்ளது. அதபன விடுத்து சிறீலஙகா 
அரசாஙகத்திடவம தனக்கு உரிபம வகடடு மன்றாடிக் காலத்பதப் வைாக்குவது 
இனஅழிப்பை வவகம சைற பவக்கும. சசயலாகவவ முடியும.
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	 ெவுனியா	ெ்டக்கு	வேடுஙநகணியில்	அடமநதுள்ள	வெடுக்கு	ோரி	
மடை	 ஆதிலிஙநகஸெரர	 ஆடையத்தின்	 ெரு்டாந்	 வ்பாஙகல்	 நிகழ்வு	
கட்ள	 ்டுக்கும்	 ெடகயில்,	 சிறீைஙகா	 காெல்	 துட்றயினர	 ஆையத்திற்கு	
ெருகின்்றெரகட்ள	கணகாணித்தும்	வ்ா்டரச்சியாக	அச்சுறுத்தியும்	ெருெ	
்ாக	ஆைய	நிரொகத்தினர	குற்்றம்	சுமத்தியுள்ளனர.

	 இது	 குறித்து	 ஆைய	 நிரொக	 சட்பயினர,	 வேடுஙநகணி	 பிரந்ச	
வசயைகத்தில்	 இ்டம்வ்பற்்ற	 ஒருஙகிடணபபுக்	 குழு	 கூட்டத்தில்	 மக்கள	
பிரதிநிதிகளின்	கெனத்திற்கு	வகாணடு	வசன்்றனர.
	 இது	குறித்து	கருத்து	வ்ரிவித்்	ஆைய	நிரொக	சட்படயச்	நசரந்	
்மிழ்ச்வசல்ென்,	 ஏற்கனநெ	 வ்ால்லியல்	 திடணக்க்ளத்தின்	 ஊ்டாக	
வேடுஙநகணி	 காெல்	 துட்றயினர	 ஆையத்தில்	 ேட்டவ்ப்ற	 இருக்கின்்ற	
திருவிழாவிடன	 ்ட்டவசயயும்	 நோக்கில்	 ெவுனியா	 மாெட்ட	 நீ்ொன்	
நீதிமன்்றத்தில்	ெழக்கு	ஒன்ட்ற	 ்ாக்கல்	வசய்னர.	இந்	ெழக்கின்	இறு	
தியில்	திருவிழாடெ	ே்டத்்	முடியும்	என்று	நீதி	மன்்றம்	தீரப்பளித்்து.
	 அதுமடடுமல்ைாமல்	 ஏற்கனநெ	 வ்ால்லியல்	 திடணக்க்ளத்தின்	
ஊ்டாக	 வேடுஙநகணி	 காெல்	 துட்றயினர	 ்பதிவு	 வசய்	 ெழக்வகான்றும்	
உள்ளது.
	 இநநிடையில்,	 நீதிமன்்றத்தினால்	 திருவிழாடெ	 வசயெற்கு	அனு	
மதியளிக்கப்படடிருந்ாலும்	 வேடுஙநகணி	 காெல்	 துட்றயினர	 ஆைய	
நிரொக	 ம்குருடெ	 அடழத்து	 அஙகு	 ஒலிவ்பருக்கிடய	 ்பயன்்படுத்்	
முடியாது	 என்று	 அறிவுறித்தியிருந்ந்ாடு,	 பின்	 நிரொக	 சட்பயி்டமும்	
இந்	 திருவிழாவில்	 ஒலிவ்பருக்கிடயப	 ்பயன்டுத்்	 முடியாது	 என்றும்	
்மக்கு	 வ்ால்லியல்துட்றயினர	 ஒரு	 கடி்ம்	 ்நதுள்ள்ாகவும்,	 எனநெ	
வ்ால்லியில்	 நிரொகத்தி்டமும்	 ெனெ்ளப	 ்பாதுகாபபு	 திடணக்க்ளத்தி	
்டமும்	அனுமதி	வ்பற்று	ெந்ால்	மடடுநம	ஆடையத்தில்	ஒலிவ்பருக்கிடய	
்பயன்்படுத்்	அனுமதியளிபந்பாம்	என்று	கூறினர.
	 அந்	நேரம்	திருவிழா	வ்ா்டஙகிய	ோள	மு்ல்,	காெல்	துட்றயின	
ரும்,	புைனாயொ்ளரகளும்	அஙகு	ெழி்பாடடிற்காக	ெரும்	அடியெரகட்ள	
வீடிநயா	மற்றும்	புடகப்ப்டஙகள	எடுத்து	அச்சுறுத்திக்	வகாணடிருக்கின்	
்றாரகள.
	 நமலும்	 காெல்	 துட்றயினர	 ்மது	 காைணிகளு்டன்	 ஆையத்தின்	
மூைஸ்ானம்	ெடரயில்	வசன்று	ெருகின்்றனர.	ஆையப	்பகுதியில்	காெல்	
துட்றயினர	மற்றும்	புைனாயொ்ளரகள	அதிகமாகக்	 காணப்படுெதினால்	
ஆையத்திற்குள	மக்கள	வசல்ெ்ற்கு	அச்சம்	வகாணடுள்ளனர.
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	 ்மிழ்	 ஊ்டகவியைா்ளரகட்ள	 திடச	 திருப்ப	 சிறீைஙகா	 அரசு	
முயற்சிகட்ள	 நமற்வகாணடு	 ெருகின்்றது.	 அ்ற்கு	 ஏதுொக	 சிறீைஙகா	
க்டற்்பட்டயினரின்	 ெ்டக்கு	 பிராநதிய	 கட்டட்ள	 டமயம்	 ஊ்டகவியைா	
்ளரகட்ள	மகிழ்ச்சிப்படுத்தும்	ே்டெடிக்டக	ஒன்ட்ற	நமற்வகாணடுள்ளது.
	 ெ்ட்பகுதியில்	 வ்ரிவு	 வசயயப்பட்ட	 ஊ்டகவியைா்ளரகட்ளயும்,	
அெரகளின்	குடும்்பத்தினடரயும்	அழத்துக்	வகாணடு	தீவுப	்பகுதிகளுக்கு	
க்டல்	சுற்றுைா	ஒன்ட்ற	நமற்வகாள்ள	திட்டமி்டப்படடுள்ளது.
	 இன்று	 (20)	 இ்டம்வ்பறும்	 இந்	 நிகழ்வில்	 ்ாம்	 ஒரு	 ோள	 முழு	
ெதும்	ேடுக்க்டலில்	சிறீைஙகா	க்டற்்பட்டயினரின்	உ்பசரிபபில்	இருக்கப	
ந்பாெ்ாக	 இதில்	 கைநதுவகாளளும்	 ்மிழ்	 ஊ்டகவியைா்ளர	 ஒருெர	
வ்ரிவித்துள்ளார.
	 ்மிழ்	மக்கட்ள	்ன்ெசப்படுத்தி	அெரகளின்	அரசியல்	அபிைாடச	
கட்ள	அழிக்கும்	 நோக்கத்து்டன்	 ே்டெடிக்டககட்ள	 நமற்வகாணடுெரும்	
சிறீைஙகா	அரசு,	 ்ற்ந்பாது	ஊ்டகவியைா்ளரகட்ள	குறிடெத்துள்ளது்டன்,	
தியாகி	 திலீ்பனின்	 நிடனவு	 நிகழ்வுக்கு	 ்ட்டவித்துள்ள	 சிறீைஙகா	 அரசு	
்ற்ந்பாது	அெரின்	நிடனவு	ோளில்	ஊ்டகவியைா்ளரகட்ள	சுற்றுைாவுக்கு	
அடழத்துச்	வசல்ெது	இஙகு	குறிபபி்டத்்க்கது.



திலீ்பன்	 ்ாடய	இழநது	 ்நட்யின்	அரெடண	
பபில்	 ெ்ளரந்	 இட்ளஞன்.	 எமது	 இனத்தின்	

மீ்ான	 ென்முட்றக்கு	 எதிரான	 ந்பாராட்டம்,	
ஆயு்ம்	 ்ாஙகிய	 மக்கள	 புரடசி	மூைம்	 மடடுநம	
சாத்தியமாகும்	என்்ற	இ்ளம்	்டைமுட்றயின்	கருத்	
்ால்	ஈரக்கப்படடு	்மிழீழ	விடு்டைப	ந்பாராட்ட	
த்தில்	்ன்டன	இடணத்து	வகாளகி்றான்.

	 திலீ்படன	விடு்டைபபுலிகள	அடமபபில்	
இடணத்்ெர	்மிழீழ	விடு்டைப	புலிகளின்	அப	
ந்பாட்ய	யாழ்.	மாெட்ட	அரசியல்	துட்ற	வ்பாறுப	
்பா்ளர	சுகந்ன்	அணணா,	அ்ன்	பின்னர	கநட்யா	
அணணரின்	ெழிே்டத்்லில்	அரசியல்	்பணி	வசயது	
அந்	 காைத்தில்	 ெ்டக்கில்	இருந்	 சிறு	 எணணிக்	
டகயான	 ந்பாராளிகள	 எல்ைாம்	 ்ஙகள	 வசாந்	
டசக்கிளில்	ஓடி	இயக்கத்ட்	ெ்ளரத்்ாரகள.
இந்	நெட்ளயில்	திலீ்பன்	் ன்	் கப்பனாரின்	டசக்கி	
ட்ளயும்..	அெரின்	ஸகூட்டடரயும்	்பாவித்து	இந்	
விடு்டைப	 ந்பாராட்டத்ட்	 யாழ்.	 மாெட்டம்	
எஙகும்	 வசன்று	 அடமபட்ப	 ெ்ளரத்வ்டுத்்ார.	
பின்னர	 யாழ்.	 மாெட்ட	அரசியல்	 வ்பாறுபபிடன	
ஏற்று	்பணியாற்றினார.
	 உணணாவிர்ப	 ந்பாராட்டம்	 ஆரம்பித்்	
மறுோள	 மு்ல்	 அெர	 ்நட்	 ஒவ்வொரு	 ோளும்	
நமட்டயின்	 ஓரமாக	 ோலு	 மூடைகளிலும்	 மாறி	
மாறி	நின்று	கணணீரு்டன்	நின்்ற	்விபட்ப	ொரத்	
ட்க்ளால்	 எழு்	 முடியாது.	 மற்்றெரகள	 அணு	
அணுொக	உயிர	ந்பாெட்	்பாரப்ப்ற்கும்	வ்பற்்ற	
்கப்பன்	்பாரப்பது	என்்பதும்	துயரின்	இனுவமாரு	
அத்தியாயம்.
	 மூன்்றாம்	 ோள	 உ்டல்	 நசாரநது	 சிறுநீர	
கழிக்க	 முடியா்	 நெ்டனயிலும்,	 உ்டல்	 ெலி,	

்டைெலியு்டன்	 திலீ்பன்	 உழன்்ற	 நெட்ளகளில்	
ோம்	 அெர	 ்டைடயயும்	 கால்கட்ளயும்	 ெருடிக்	
வகாடுத்துக்	வகாணடிருநந்ாம்.	இந்	நெட்ளயில்.	
திலீ்பன்	 உயிர	 காப்பாற்்றப்ப்ட	 நெணடும்	 என்்ற	
சிந்டன	முழு	மக்கட்ளயும்	ஆடவகாணடிருந்து.	
்பக்கத்தில்	 அடமக்கப்பட்ட	 நமட்டயில்	 இருநது	
கவிட்களும்,	விடு்டை	நெணடிய	கருத்துக்களும்	
்பகிரநது	 வகாண்டெரகளும்	இந்	 உ்பாட்யிலிரு	
நதும்	திலீ்பன்	விடு்ப்ட	நெண	டும்	என்றும்	மக்கள	
ஒருஙகிடணந்	வ்ா்டர	உணணாவிர்மாக	வ்ா்ட	
ரநொம்	என்றும்	ஒரு	சிைர	திலீ்பன்	நீராெது	அருந்	
நெணடும்	என்றும்	நகடடுக்வகாண்டனர.
	 ்பைரும்	இ்டன	்ான்	ெலியுறுத்தினாரகள.	
எனினும்	இதில்	இருெர	மாத்திரம்	எடுக்கப்பட்ட	
முடிவுக்கானத்	தீரவு	கிடடும்	ெடர	நீராகாரம்	கூ்ட	
உடவகாள்ளாமல்	 உணணாவிர்த்ட்த்	 வ்ா்டர	
ெது	 என்்ற	 முடிவில்	 மா்றாமல்,	 இருந்ட்	 என்	
னால்	 உறுதியாக	 கூ்ற	 முடியும்.	 ஒன்று	 திலீ்பன்	
மற்்றது	ந்சியத்	்டைெர.

	 இரண்டாம்	ோள	இரவு	்டைெர	திலீ்படன	
்பாரக்க	 ெந்	 ந்பாது	 இ்டம்வ்பற்்ற	 இருெரின்	
நமட்ட	கைநதுடரயா்டைாக	இருந்ாலும்	சரி	்னி	
ப்பட்ட	கைநதுடரயா்டைாக	இருந்ாலும்சரி,	திலீ்ப	
னு்டன்	கூ்ட	இருநது	்பஙகு	்பற்றியென்	என்்ற	ெடக	
யில்	என்னால்	இ்டன	உறுதியாக	கூ்ற	முடியும்.
	 பின்னர	 நமட்டயிலிருநது	 திலீ்பன்	 ்டை	
ெரிற்கு	எழுதிய	கடி்த்ட்	வகாணடு	ந்பாய	்டை	
ெரின்	 டகயில்	 வகாடுத்்ென்	 என்்ற	 ெடகயிலும்	
மக்களிற்கு	 எழுதிய	 கடி்த்ட்	 இறுதி	 ெணக்கக்	
கூட்டத்தில்	ொசித்்ென்	என்்ற	ெடகயிலும்	இெர	
களின்	உறுதிப்பாடு	இறுதி	ெடர	எடுத்துக்	வகாண்ட	
வகாளடகயிலும்,	முடிவிலும்	உறுதியாகநெ	இருந	
்னர	என்்ப்ற்கான	சான்்றாகும்.

	 தீலி்பனிற்கும்	 ்டைெரிற்கும்	 நமட்டயில்	
ே்டந்	 கைநதுடரயா்டல்	 என்்பது	 இநதிய	 அரசு	

அதிகாரிகளு்டன்	 ்பைாலி	 ்்ளத்தில்	 ே்டந்து	 என்	
னவென்்பது	வ்ா்டர்பாகநெ	அடமந்து.	் டைெரு	
ட்டய	 ெரைாற்றில்	 வகாளடகயில்	 சமரசம்	 வசய்	
சம்்பெம்	ஒநர	ஒரு	முட்ற	ே்டந்து.
	 திலீ்பன்	 மூன்்றாெது	 ோள	 உ்டல்	 ்பைம்	
இழநது	இரவு	இரொக	முனகியதும்	 கால்கள	டக	
கள	கு்றணடியதும்	இரு	ேவீனன்களும்	ோனும்	அன்	
றிரவு	 எம்நமாடு	 நின்்ற	 முரளி,	 ொஞ்சி	 அணணா,	
அஜந்ன்,	 மா்றன்,	 துஷயந்ன்	 ந்பான்்ற	 ந்பாராளி	
கள	்டைடய	ொரி	அழுத்தி	விடுெதும்,	கால்கட்ள	
பிடித்து	உருவி	விடுெதுமாக	இருநந்ாம்.
	 காடையில்	 மக்கள	 கணணீரு்டன்	 நமட்ட	
யின்	முன்னால்	இருநது,	இநதிய	அதிகாரிகள	ெநது	
திலீ்படன	காப்பாற்்ற	மாட்டாரக்ளா?	என்று	கூட்ட	
மாகவும்,	்னித்்னியாகவும்	நமட்டயில்	சுற்றி	நிற்	
கும்	ந்பாராளிகளி்டம்	கைநதுடரயா்டத்	வ்ா்டஙகி	
னாரகள.
	 அெரகள	கணணீடரப	்பாரத்து	எஙகளுக்கு	
கணணீர	 ெரும்.	 ோஙகள	 ந்பாராளிகள	 அழு்ால்	
வெடகம்	என்்ற	உணரநொடு	அழுடகடய	அ்டக்கு	
நொம்	.
	 இந்	 நெட்ளயில்	 திலீ்பனின்	 அணணன்	
இ்ளஙநகாவும்	அஙகிருந்ார.	அெரும்	அடமபபில்	
இடணநது	 எஙகள	 வ்ாழில்நுட்பப	 பிரிவில்	 க்ட	
டமயாற்றியட்யும்	அெர	்ன்	்ம்பிடயப	்பார	த்து	
அவ்ெபந்பாது	 கட்த்ட்யும்	 அெரகள	 ேண்பர	
க்ளாக	 ந்பசித்	 சிரித்்ட்யும்	 ்பாரத்்	 ோம்,	 இன்று	
ஒரு	வமௌனப	ந்பாராட்டத்ட்யும்	சநகா்ர	நசாகத்	
ட்யும்	காண	நெணடியிருந்து.

	 அந்	 நிடனவுகட்ள	 மீடடிப	 ்பாரக்கும்	
ந்பாது	 இன்று	 கணணீரும்	 கெடையுமாகத்்ான்	
உள்ளது.	1987	இல்	கண்ட	இ்ளஙநகா	அணடணடய	
இன்று	ெடர	ந்டுகிந்றன்	சநதிக்க	முடியவில்டை.
	 அப்பா,	 அணணன்,	 குடும்்ப	 உ்றவினரகள,	
ஊர	 ேண்பரகள	 ஏன்	 உைக	 மக்கள	 எல்நைாரும்	
அெர	உரிடமக்காக	உயிர	உருக்கி	ே்டாத்திய	ந்பாரா	
ட்டத்ட்க்	கணடு	கைஙகி	நின்்ற	நெட்ள,	அெரது	
ஊரெர	 ஒருெர	 தீலி்பனின்	இரண்டாெது	அணண	
னிற்கு	திருமணம்	ே்டந்	நெட்ளயில்	மாபபிளட்ள	
ந்ாழனாக	யாழ்.	மாெட்ட	அரசியல்	வ்பாறுப்பா்ள	
ராக	 இருந்	 காைத்தில்	 கைநது	 வகாணடு	 குடும்்ப	
நிகழ்டெ	ே்டாத்திய	நமட்டக்கு	பின்,	இந்	நமட்ட	
யில்	 இப்படி	 ்பாரக்கிந்றநன	 என்று	 கூறி	 என்னி	
்டம்	 க்றி	 அழு்து	 இன்றும்	 நிடனக்கும்	 ந்பாது	
கணகட்ள	கைஙக	டெக்கி்றது.
	 மக்களின்	 நகளவிகளுக்கு	 ்பதில்	 வசால்ை	
நெணடிய	 நிடையில்	 ோன்	 எஙகள	 வசயைகத்து	
்டன்	வேருஙகிய	வ்ா்டரபில்	இருந்	இநதிய	வ்ா்ட	
ர்பா்டல்	அதிகாரி	வ்பரியசாமியு்டன்	ேடபு்டன்	்பகி	
ரும்	்கெல்கட்ளயும்,	மாத்ட்யா	அணணா,	நயாகி	
அணணாவி்டம்	 நகடடு	 வ்பறும்	 ்கெல்கட்ளயும்	
டெத்து	மக்கட்ள	ந்ற்றும்	காைமாகவும்	அன்ட்றய	
தினம்	அடமந்து.
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உயிர் உருக்கி 
உடல் சுருக்கி-உளமதில் 
உணர்வினைப்பெருக்கி 
உறவுகளின் உச்சிமுகர்்தல�ோடு 
உரினமயோக ஒருமுனற 
அவர்கனள அனணத்து 
இறுக்கி 
உ்தரம் ்தோங்கியவளின் உதிரத் 
தி�கத்துடன் ஊ்ரழுவின் 
உறுதிமகன் - ்தன் 
இறுதிபபெயணத்தின் பெோன்தயில் பெோ்தம் 
பெதித்்தோன். 
நல்லூரின் நோயகன் இவன் - கல்லிலும் 
நோருரிக்க�ோம் - என்று 
இந்திய வல்லூறுகளுக்கு பெோடம் 
புகட்டிட உள்ளூரில�லய 
உணணோவிர்தத்ன்த உத்்தமனின் உளமோர்ந்்த 
ஆசியுடன் ஆரம்பித்்தோன். ஊன்சின்தத்து 
உயிர்கருக்கும் உன்ை்த (தி) யோகத்திற்கு 
உவபபுடன்- தீ மூட்டிைோன். 
பெோரோளுவோன் பெோர்த்தீபென் - அவனை 
ல்தலரற்றி ்்தருவில் உ�ோவரச் ்ெயலவோம் 
எை.... 
ஏரோளம் கைவுகள் கணடவர்க்கு- நீரோகோரம் 
எதுவுமின்றி  லவலரோடு ெோயும் ்வற்றுட�ோய 
லவங்னக இவன் லபெோ்ரழுச்சி மைதுடன் 
லபெ்ரழுச்சி ்கோணடு 
ஊரோரின் கணணீர் மனையில் - ்தன்  
உயரிய கைவினை நைவோக்கிட நனைந்து 
்கோணடிருந்்தோன். 
ஐந்து அம்ெம் ்கோணட லகோரிக்னககளுடன் 
ஆரம்பித்்த - அவன் அகிம்னெப லபெோரோட்டம் 
அணுவோயு்தம் ்கோணட 
அணனட நோடுகனள 
அணுஅணுவோய துனளத்துக் ்கோணடது. 
ல்தோல்வி கணடோல் என்ைோவோலயோ நீ? 
எைபபெ� லகள்விக்கனணகள் ல்தோன�த் 
ன்தத்து ல்தகம் நுனைந்்தலபெோதும் 
லவள்வித் தீயினின்று 
்வளி வரமோட்டோ்தவைோய ்வந்து ்வந்து 

்ெத்து 
்வற்றிப பூக்கனள- 
்தன் ல்தோள்களில் 
மோன�களோக்கிைோன். 
ெோலவோடு 
லபெோரோடும் லபெோதும் 
நோலவோடு நீர் ்ெோட்டும் 
நனைக்கோ்த உன்னை 
கோவு ்கோள்ள கோ�னுக்லக 

ஈரோறு நோட்கள் லபெோரோட லவணடியிருந்்தது. 
ஆயுள் கூடுஅடங்கிப லபெோைோலும் கூட  
ஆகோயவழி நின்று ம�ரும் ்தமிழீைம் கோணலபென் 
என்று அவனுனரத்்த வோர்த்ன்தகளுக்கு 
வோடிய பூவோய வ்தங்கி 
கிடந்்த லபெோது - அவன் வோயில் இனைலயோடிய 
புன்ைனக புதுஅத்தியோயம் புனைய னவத்்தது. 
இந்்தப புனி்த யோத்தினரயின் களத்தினில் 
கனளபபெனடந்து கணமூடி நீணட நித்தினரயின் 
புத்திரைோகவும் ெோவுக்லக ெவோல்விடும் 
ெத்ருவுமோைோன். 
ஆைோல் இன்று????? 
ெரித்திர நோயகன் 
நீ குளித்்த அக்னியில் அடிவருடிகள் பெ�  
குளிர்கோயந்து ்கோணடிருக்கிறோர்கள். 
்தோங்களும் தீயில் லவகுவ்தோய ்தம்பெட்டம் 
அடிக்கிறோர்கள். 
திரியோக கருகிய உன் தியோகத்திற்கு 
்தன�வணங்கி 
ஒரு திரி ஏற்றி னவக்க 
முடியோ்தபெடி நோங்கள் 
நயவஞெகத்்தோல் வீழத்்தபபெட்டுள்லளோம். 
ெத்்தமின்றி மைதுக்குள் ெத்தியம் ்ெயது 
்கோள்கின்லறோம் 
ெோத்வீக வழி ெனமத்்த பெோர்த்தீபெோ! - உன் 
ஆத்மோவின் அடிநோ்தம்  இ்தயத்தின்  ஆைத்தில் 
ஒலித்துக் ்கோணடிருக்கும் - எங்கள் ஆயுள் 
உள்ளவனர.
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ஜனாதி்பதிக்கான	 அதிகாரத்ட்	 நமலும்	 அதி	
கரிக்கும்	 நோக்கத்து்டன்	 அரசாஙகத்தினால்	

வகாணடுெரப்பட்ட	 அரசியைடமபபுக்கான	 20ஆ	
ெது	திருத்்ம்	எதிர்பாரா்	வேருக்கடிகட்ளச்	சநதித்தி	
ருக்கின்்றது.	குறிப்பாக	ராஜ்பக்	ஷ	குடும்்பத்துக்குள	
ந்ளநய	இ்ற்கு	எதிரபபுக்கள	கி்ளம்பியிருப்ப்ாகக்	
கூ்றப்படும்	நிடையில்,	அ்டனயிடடு	ஆராயெ்ற்	
காக	 பிர்மர	 மகிந்	 ராஜ்பக்ஷ	விநஷ்ட	குழுவொ	
ன்ட்ற	 அடமத்்து	 இந்	 வேருக்கடிகளின்	 தீவிரத்	
்ன்டமடய	வெளிப்படுத்தியது.

	 வ்பாதுத்	 ந்ர்லில்	 வகாடுத்்	 ொக்குறுதி	
களில்	ஒன்்றாகத்்ான்	அரசியைடமபபுக்கான	20ஆ	
ெது	திருத்்த்ட்	்பாராளுமன்்றத்தில்	நிட்றநெற்று	
ெ்ற்கான	 வசயற்்பாடுகட்ள	 அரசாஙகம்	 முழு	
வீச்சில்	ஆரம்பித்்து.	இ்ற்காகத்	 ்யாரிக்கப்பட்ட	
ெடரபுக்கு	 சட்டமா	 அதி்பரின்	அஙகீகாரம்	 கிட்ட	
த்துள்ள	நிடையில்,	அடமச்சரடெயும்	அ்டன	ஏற்	
றுக்வகாணடு	 ெரத்்மானியிலும்	 வெளியி்டப்பட	
டுள்ளது.	 ்பாராளுமன்்றத்தில்	 வகாணடுெரப்படடு,	
இ்டன	விடரவில்	நிட்றநெற்றி	விடுெ்ற்கு	அர	
சாஙகத்தின்	ஒரு	்ரபபு	துரி்மாக	நெடை	வசயயத்	
வ்ா்டஙகியிருக்கின்்றது.

ஜனநொய்கத்�ப் பலப்படுததிய ‘19’
	 சரொதிகார	 ஆடசிக்கு	 ெழிெகுக்கக்கூடிய	
ஒரு	 திருத்்ம்	 என	 20ஆெது	 திருத்்த்ட்க்	 கடு	
டமயாக	 விமரசித்திருக்கும்	 பிர்ான	 எதிரக்கட	
சிகள,	 அ்ற்கு	 எதிராக	 நீதிமன்்றம்	 வசல்ெ்ற்	
கும்	 ந்பாராட்டஙகட்ள	 முன்வனடுப்ப்ற்கும்	
திட்டமிடடுள்ளன.	 எதிரக்கடசிகள	 என்ன்ான்	
ந்பாராட்டஙகட்ள	 ே்டத்தினாலும்	 ்பாராளுமன்்றத்	
தில்	மூன்றில்	இரணடு	வ்பரும்்பான்டமடய	அண	
மித்்	ஆசனஙகட்ளப	வ்பற்றுள்ள	வ்பாதுஜன	வ்பர	
முன	 அரசாஙகம்	 முன்னால்	 டெத்துள்ள	 கால்க	
ட்ளப	பின்னால்	எடுக்கபந்பாெதில்டை	என்்பட்	
உறுதியாகக்	கூறிவிட்டது.
	 20ஆெது	திருத்்ம்	என்்பது	அடிப்பட்டயில்	
ஜனாதி்பதிக்கான	அதிகாரஙகட்ள	ெடரயட்றயற்்ற	
முட்றயில்	ெழஙகுகின்்றது.	2015இற்கு	முன்னர	அவ்	
ொ்றான	ஒரு	நிடை்ான்	இருந்து.	ஜனாதி்பதியின்	
அதிகாரஙகள	 ெடரயட்றயற்்ற்ாக	 இருந்து்டன்,	
்பாராளுமன்்றம்	 அடமச்சரடெ	 என்்பன	 	 வெறும்	
‘வ்பாம்டம’யாக	இருந்ன.	 18ஆெது	திருத்்த்தின்	
மூைம்	 ்னது	 அதிகாரஙகட்ள	 அபந்பாது	 ஜனாதி	
்பதியாக	இருந்	மகிந்	ராஜ்பக்	ஷ	நமலும்	அதிகரி	
த்திருந்ார.	 அது	 சரொதிகார	 ஆடசி	 ஒன்ட்ற	 உரு	
ொக்கியிருந்	நிடையில்்ான்,	2015இல்	ஆடசி	மாற்	
்றம்	 ஒன்றுக்கு	 மக்கள	 ொக்களித்்ாரகள	 என்்பது	
கெனிக்கத்்க்கது.
	 அந்	 மாற்்றத்ட்	 ஏற்்படுத்தியெரகளின்	
பிர்ான	 நகாஷமாக	 இருந்து	 நிட்றநெற்று	
அதிகார	 ஜனாதி்பதி	 முட்றடய	 மாற்றுெது	 என்	
்பது	 ்ான்.	 2015இல்	 உருொகிய	 ‘ேல்ைாடசி’என்்ற	
வ்பயரிைான	 டமத்திரி	 –	 ரணில்	 அரசாஙகம்	 அ்	

னுட்டய	 மு்ைாெது	 வசயற்்பா்டாக	 19ஆெது	
திருத்்த்ட்க்	 வகாணடுெநது	 ஜனாதி்பதியின்	
அதிகாரத்ட்க்	 குட்றத்்து.	 ்பாராளுமன்்றமும்	
அடமச்சரடெயும்	இ்ன்	மூைம்	்பைம்	ொயந்டெ	
யாக	 மாற்்றப்பட்டன.	 சுயாதீன	 ஆடணக்குழுக்	
கட்ள	 ஜனாதி்பதியினாநைா	 அரசாஙகத்தினாநைா	
கடடுப்படுத்்	முடியா்	நிடை	ஏற்்படுத்்ப்பட்டது.	
ஜனாதி்பதியால்	ஒரு	ெரு்டத்திநைநய	்பாராளுமன்	
்றத்ட்க்	 கடைக்க	 முடியா்	 நிடை	 ஏற்்படுத்்ப	
்பட்டது.	
	 உணடமயில்	 19ஆெது	 திருத்்த்தில்	 ஒரு	
சிை	குட்ற்பாடுகள	இருந்ாலும்	கூ்ட,	அது	ோடடில்	
ஜனோயகத்ட்ப	்பைப்படுத்தியது.

சர்்ொதி்கொரததுககு ்ழி்குககும் ‘20’
	 இபந்பாது,	ஆகஸடடில்	ேட்டவ்பற்்ற	ந்ர	
்லில்	 வ்பாது	 ஜன	 வ்பரமுன	 மூன்றில்	 இரணடு	
வ்பரும்்பான்டமயு்டன்	 அதிகாரத்ட்க்	 டகப்பற்றி	
யிருக்கின்்றது.	 ்மக்கு	 ஏற்்றொறு	 அரசியைடம	
பட்ப	மாற்றியடமப்ப்ற்கு	கிட்டத்துள்ள	சு்நதிர	
மாகநெ	அெரகள	இந்	வெற்றிடய	எடுத்துக்வகாள	
கின்்றாரகள.	 அ்னால்,	 அெரகளுக்கு	 உ்டனடித்	

ந்டெயாகவுள்ளடெ	 கட்ள	 20ஆம்	 திருத்்த்தின்	
மூைமாகப	 வ்ப்றபந்பாகின்்றாரகள.	 இரண்டாம்	
கட்டமாக	 புதிய	 அரசியைடமபபு	 ஒன்ட்றக்	
வகாணடுெருெ்ற்கான	 முயற்சியிலும்	 அெரகள	
இ்றஙகியிருக்கின்்றாரகள.	 அ்ற்காக	 நிபுணரகுழு	
ஒன்றும்	அடமக்கப்படடுள்ளது.
	 வசப்டம்்பர	22ஆம்	திகதி	20ஆெது	திருத்்ம்	
்பாராளுமன்்றத்தில்	 சமரபபிக்கப்ப்டவுள்ளது.	 ஒக்	
நரா்பர	மா்த்தில்	20ஆெது	திருத்்த்ட்	நிட்றநெற்	
றுெதும்,	 அ்ன்	பின்னர	அடுத்்	ெரு்ட	முற்்பகுதி	
யில்	 புதிய	 அரசியைடமபட்பக்	 வகாணடு	 ெருெ	
தும்	 ்ான்	 அரசாஙகத்தின்	 நிகழ்ச்சி	 நிரல்.	 ்பாராளு	
மன்்றத்தில்	மூன்றில்	இரணடு	வ்பரும்்பான்டமக்கு	
அணமித்்்ாக	 ்மது	 ஆசனஙகள	 இருப்ப்ால்,	
இ்டனத்	 ்ம்மால்	 நிட்றநெற்்ற	 முடியும்	 என்்ற	
ேம்பிக்டக	அெரகளுக்கு	உள்ளது.	 ஒரு	 –	 சிை	எம்.
பி.க்கட்ள	ொஙகிவி்ட	முடியும்	 எனவும்	அெரகள	
ேம்புகின்்றாரகள.	 அதில்	 அெரகளுக்குத்	 ந்டெ	
யான	 அனு்பெம்	 உள்ளது.	 ஶ்ரீைஙகா	 முஸலிம்	
காஙகிரஸ,	 உட்ப்ட	எதிரணி	்ரபபில்	உள்ள	சிைர	
அரசு்டன்	 இடணெ்ற்கான	 ந்பரஙகட்ள	 ஏற்க	
னநெ	ஆரம்பித்து	விட்ட்ாகவும்	் கெல்கள	கசிநது	
வகாணடுள்ளன.
	 ஆளும்	கடசியில்	150	உறுபபினரகள	்பாரா	
ளுமன்்றத்தில்	 இருக்கின்்ற	 ந்பாதிலும்,	 அெரக	
ளில்	 வ்பரும்்பாைானெரகள	 19ஆெது	 திருத்்ம்	
ெந்	 ந்பாது	 அ்டனயும்	 ஆரரித்்ெரகள்ான்.	
2015	முற்்பகுதியில்	19ஆெது	திருத்்ம்	்பாராளுமன்	
்றத்தில்	 விொதிக்கப்படடு	 ொக்களிபபுக்கு	 வி்டப	
்பட்ட	ந்பாது,	ஒநரவயாரு	உறுபபினர	மடடும்	்ான்	
அ்ற்கு	 எதிராக	ொக்களித்்ார.	 ்ற்ந்பாது	அரசாங	
கத்தில்	 இருப்பெரகள,	 குறிப்பாக	 டமத்திரி	 ்ரப	
பில்	இருப்பெரகள	’19’	ஐ	ஆ்ரித்	்ாரகள.	அ்டன	
இல்ைாமல்	வசயயும்	ெடகயில்	் ற்ந்பாது	வகாணடு	
ெரப்ப்டவுள்ள	 ’20’	ஐ	ஆ்ரிக்கவும்	அெரகள	்யா	
ராகத்்ான்	உள்ளாரகள.

 
பிரஜொவுரி்ையும் பசில் ரொஜபக ஷவும்

	 இரடட்டப	பிரஜாவுரிடமடயக்	வகாணடுள	

்ளெரகட்ளப	 ்பாராளுமன்்றத்துக்குக்	 வகாணடு	
ெநது	அடமச்சராக்குெதும்,	ஜனாதி்பதிக்கு	ெடரய	
ட்றயற்்ற	அதிகாரஙகட்ளக்	வகாடுப்ப்ன்	மூைம்	–	
பிர்மர,	 அடமச்சரடெ,	 ்பாராளுமன்்றம்,	 சுயாதீன	
ஆடணக்குழுக்கள	 என்்பெற்ட்ற	 ‘வ்பாம்டமகள’	
ஆக்குெதும்்ான்	 இந்	 20	 ஆெது	 திருத்்த்தின்	
உ்டனடி	நோக்கம்.	இரடட்டப	பிரஜாவுரிடம	என்	
னும்	ந்பாது,	்பசில்	ராஜ்பக்	ஷ	அவமரிக்க	பிரஜாவுரி	
டமடயயும்	வகாணடிருக்கின்்றார.	அெடர	்பாராளு	
மன்்ற	 உறுபபினராக்கி,	 அடமச்சராக்கு	 ்ற்காகத்	
்ான்	இந்த்	திருத்்ம்	அெசரமாகக்	வகாணடு	ெரப	
்படுெ்ாகவும்	ஒரு	்கெல்	உள்ளது.
	 நகாட்டா்பய	 ராஜ்பக்	ஷடெ	ஜனாதி்பதியா	
கக்	 வகாணடுெருெ்ற்கான	 வியூகத்ட்	 ெகுத்துச்	
வசயற்்பட்ட	 ‘வியத்மக’	 என்்ற	 அடமபபுத்்ான்	
20ஆெது	 திருத்்த்ட்த்	 ்யாரித்்்ாகச்	 வசால்ைப	
்படுகின்்றது.	 சிஙக்ள	 ந்சியொ்த்ட்	இைக்காகக்	
வகாண்ட	 வ்ாழில்சார	 ெல்லுனரகள,	 புத்திஜீவிக	
்ளால்	இந்	அடமபபு	உருொக்கப்பட்டது.	ஜனாதி	
்பதி	நகாட்டாடெ	்பைப்படுத்	துெது	அெரகளுட்டய	
நோக்கம்.	 அ்ற்காகத்்ான்	 20ஆெது	 திருத்்த்ட்	
அெசரமாக	அெரகள	வகாணடுெந்ாரகள.
	 ஜனாதி்பதிடயப	 ்பைப்படுத்தும்	 அந்	
நெட்ளயில்,	 அ்ன்	 மறு்பக்கத்தில்	 பிர்மடர	
வெற்றுப	 வ்பாம்டமயாக்குெது	 இந்	 20ஆெது	
திருத்்த்தின்	இைக்குகளில்	ஒன்று.	பிர்மர	மகிந்	
ராஜ்பக்	ஷ	 ்ற்ந்பாது	 இ்னால்	 குழப்பமட்டந்	
ெராகக்	 காணப்படுகின்்றார.	 மகிந்	 வெற்றுப	
வ்பாம்டமயாக	 இருநதுவி்டக்கூடிய	 ஒருெரல்ை.	
அ்னால்்ான்,	 20	ஆெது	திருத்்ம்	குறித்து	ஆராய	
ெ்ற்காக	குழு	ஒன்ட்ற	அெர	 நியமித்்ார.	அந்க்	
குழு	 திருத்்த்துக்கு	 நமலும்	 சிை	 திருத்்ஙகட்ள	
முன்டெத்திருக்கின்்றது.	 மகிந்வுக்கு	 ஆ்ரொன	
அடமச்சரகள	 “20”	 க்கு	 எதிரான	 கருத்துக்கட்ள	
முன்டெக்கத்	 வ்ா்டஙகியிருப்பட்யும்	 காண	
முடிகின்்றது.	
	 மஹிந்	 ராஜ்பக்	ஷ	 இரணடு	 ெரு்டஙகளு	
க்குள	 ஓயவு	 வ்பறுொர	 எனவும்,	 அெரது	 மற்	
வ்றாரு	 சநகா்ரர	 பிர்மராகப	 ்ப்விநயற்்பார	

எனவும்	 வகாழும்பு	 ‘வ்டயிலி	 மிரர’	 சிை	 தினஙக	
ளுக்கு	 முன்னர	 வசயதி	 ஒன்ட்ற	 வெளியிடடிரு	
ந்து.	மஹிந்வின்	உ்டல்நிடை	குறித்்	ெ்நதிகள	
்பரவிெரும்	நிடையில்்ான்		இந்ச்	வசயதி	வெளியா	
கியிருந்து.	 இச்வசயதி	 வெளியான	 மறுதினம்	
மஹிந்	 ராஜ்பக்	ஷ	 அ்டனத்	 திட்டெட்டமாக	
மறுத்திருந்ார.	 20	 ேட்ட	முட்றக்கு	ெருகின்்றந்ா	
இல்டைநயா,	 அரசின்	 உயர	 மட்டத்தில்	 உருொகி	
யிருக்கும்	 முரண	 ்பாடுகட்ள	 -	 அதிகாரப	 ந்பாட	
டிடய	வெளிப்படுத்தியிருக்கின்்றது.

   fl;Liu

06thuhe;j

kpd;dpjo;;
jhafj;jsk;,jo;

96
nrg;lk;gu; 20> 2020

 mfpyd;

Nfhl;lhtpd; 20MtJ jpUj;jj;ij 

k`pe;j uh[gf; \

‘tPl;Nlh’ nra;thuh?



,jo;
96

07thuhe;j

kpd;dpjo;;
jhafj;jsk;

fl;Liu

	 ஈழத்்மிழினம்	 இன்று	 சிஙக்ள	 வ்பௌத்்	
இனொ்த்தின்	 அ்டக்கு	 முட்றக்குள	 இைஙடகத்	
தீவிலும்,	 புைம்வ்பயரநது	 உைவகஙகும்	 ்பரநது	
ொழும்	 நிடைக்கும்	 ்ள்ளப்படடுள்ளனர.	 அன்று	
்மிழர	்ாயகத்தின்	எல்டைப	்பகுதிகளில்	சிஙக்ளக்	
குடிநயற்்றஙகட்ள	 ஆரம்பித்து,	 அ்ன்	 பின்னர	
்மிழர	 ்ாயகப	 ்பகுதியினுள	 ்மிழர	 ்ாயகத்ட்	
துண்டாடும்	 நோக்கத்திலும்,	 வசயற்்படுத்்ப்பட	
்டன.	 அந்	 ெடகயில்	 இன்று	 ்மிழர	 ்ாயகத்தின்	
கடரநயாரப	 ்பகுதிகட்ளயும்	 சிஙக்ளமயப்படுத்தி	
்மிழர	 ்ாயக	 எணணக்கருடெ	 அழிக்கும்	 வசயற்	
திட்டஙகள	 திட்டமி்டப்படடு	 வசயற்்படுத்்ப்பட	
டும்	 ெருகின்்றன.	 இச்	 வசயற்திட்டஙகள	 நிட்ற	
நெறும்	 ந்பாது,	 ்மிழரகளின்	 ொழ்வு	 நிடை,	
ொழ்வு	இயக்கஙகள	யாவும்	கடடு	ப்படுத்்ப்படடு,	
்மிழரகள	்பைவீனமாகும்	நிடை	ஏற்்படும்.
	 இ்ற்வகன	 ்மிழர	 ்ாயகம்	 முற்றுமுழு	
ெதுமாக	 இராணுெமயப்படுத்்ப்படடு	 ஈழத்்மி	
ழரகள	 மீது	 ்பல்நெறு	 அ்டக்குமுட்றகட்ள	 கட்ட	
விழ்த்து	விடடுள்ளது	சிஙக்ள	வ்பௌத்்	இனொ்ம்.	
இ்ன்	 மூைம்	 ்மிழரகட்ள	 ்பைவீனப்படுத்தும்	
சூழ்ச்சிச்	வசயற்்பாடுகட்ளயும்	சிஙக்ள	இனொ்ம்	
ஆரம்பித்துள்ளது.	 அதிவைான்று்ான்	 ்மிழர	 ்ாய	
கத்தின்	க்டற்கடரநயாரப	்பகுதிகட்ள	சிஙக்ளமயப	
்படுத்தும்	சிஙக்ளக்	குடிநயற்்றத்	திட்டஙகட்ள	வசய	
ற்்படுத்்ல்	ஆகும்.
	 ்மிழர	் ாயகத்தின்	கடரநயாரப	்பகுதிகட்ள	
டகப்பற்்ற	நிடனக்கும்	சிஙக்ள	அரசின்	வசயற்திட்ட	
இைக்குப	 ்பகுதிக்ளாக	 மன்னார	 மாெட்டத்தின்	
கடரநயாரப	 ்பகுதியிலிருநது	 கிளிவோச்சி	 மாெட	
்டத்தின்	பூேகரி	கடரநயாரப	்பகுதிகட்ளயும்	வகாண	
்ட்ாக	 திட்டம்	 ெடிெடமக்கப்படடுள்ளது.	 அத்து	
்டன்	யாழ்ப்பாண	மாெட்டத்தின்	ெ்டமராடசி	கிழ	
க்குக்	 க்டற்கடரப	 ்பகுதியிலிருநது,	 கிளிவோச்சி	
மாெட்டத்தின்	 சுணடிக்கு்ளம்	 ்பகுதி	 ெடரயும்	
திட்டமி்டப்படடுள்ளது.	 நமலும்	 முல்டைத்தீவு	
மாெட்டத்தின்	வசம்மடையிலிருநது	வகாக்கி்ளாய	
ெடரயும்	 வ்ா்டரநது,	 திருநகாணமடை	 மாெட்ட	
த்தின்	 வ்ன்னமரெடியிலிருநது	 குச்சவெளி	 ெடர	
யான	 கடரநயாரப	 ்பகுதிகளும்,	 திருநகாணமடை	
ேகரின்	 கடரநயாரப்பகுதிகளும்	 இத்திட்ட	 ெடிெ	
த்திற்குள	வகாணடு	ெரப்படடுள்ளது.
	 இத்திட்டஙகள	யாவும்	்மிழர	்ாயகத்தின்	
கடரநயாரப	 ்பகுதிகட்ள	 சிஙக்ளமயப்படுத்்ப	
்படும்	ஆரம்்ப	திட்டஙக்ளாக	நமற்வகாள	்ளப்படடு	
ள்ளது.	 இத்திட்டஙகளின்	 வ்ா்டரச்சியாக	 அடு	
த்்	 கட்டமாக	 ்மிழர	 ்ாயகத்தினுள	 நமற்வகாள	
்ளப்பட்ட	 சிஙக்ளக்	 குடிநயற்்றத்	 திட்டஙகட்ள	

இக்	 கடரநயார	 சிஙக்ளக்	 குடிநயற்்றத்	 திட்டங	
களு்டன்	 இடணத்து	 வசயற்்படுத்்ப்படும்.	 இ்ன்	
வ்ா்டரச்சியாக	 மூன்்றாம்கட்ட	 ே்டெடிக்டககள	
திட்டமி்டப்படடுள்ளன.அ்ன்்படி	 வசயற்்படுத்்ப	
்பட்ட	அடனத்து	கடரநயாரப	்பகுதிடய	ஆக்கிரமி	
த்்	 சிஙக்ளக்	 குடிநயற்்றத்	 திட்டஙகட்ள	 ஒருஙகி	
டணத்து	திட்ட	வசயற்்பாடுகட்ள	நமற்வகாளளும்	

சூழ்ச்சிகளும்	 திட்டமி்டப்படடுள்ளன.	 இத்திட்ட	
வசயற்்பாடுகளுக்கு	 ொயப்பாக	 ்பல்நெறு்பட்ட	
சூழ்நிடைகள	் மிழர	் ாயகத்தில்	உருொக்கப்படடு	
ள்ளன.	அடெயாென:	

• �மிழர் �ொய்கததின் ்க்ரயயொரப் பகுதி்களில் 
இரொணு், ்கடறப்ட மு்கொம்்கள் அ்ைக்கப்பட்டு 
ள்்ளன.
• யைலும் �மிழர் �ொய்கம் முழு்தும் இரொணு் 
ையப்படுத�ப்பட்டு, �ைழர்்களின் யபொரொட்ட எழுச் 
சி்கள் யொவும் ்கட்டுப்படுத�ப்பட்டுள்்ளன.
• �மிழர் �ொய்கததினதும், ஈழத�மிழினததினதும் 
்ரலொற்றை திரிககும் ்்்கயில் ‘த�ொல்தபொருள் 
ஆய்வுக குழுக்க்்ள’ சிங்க்ள தபௌத� துறைவி்க்்ள 
யும், சிங்க்ள இரொணு் ைறறும் அரச அதி்கொரி்க்்ள 
யும் த்கொணட�ொ்க அ்ைக்கப்பட்டுள்்ளது.
• இ�ன் மூலம் �மிழர் �ொய்கததில் ஏற்கனய் 
உரு்ொக்கப்பட்ட சிங்க்ளக குடியயறறைங்கள் பலப்ப 
டுத�ப்படு்ய�ொடு, புதிய ்ரலொறு சிங்க்ள்ர்்கள் 
சொர்பொ்க உரு்ொக்கப்பட்டு புதிய சிங்க்ளக குடியயற 
றைங்கள் ஏறபடுத�ப்படுகின்றைது.

• ‘விகி�ொசொரத ய�ர்�ல் மு்றைமூலம்’  �மிழர்்களின் 
பொரொளுைன்றை பிரதிநிதி்களின் எணணிக்்க கு்றைக 
்கப்பட்டு, �மிழர் �ொய்கததிலிருந்து இலங்்கப் 
பொரொளுைன்றைததிறகு சிங்க்ள்ரும், சிங்க்ள இன்ொ 
�க ்கட்சி்களின் பிரதிநிதி்களும் தசல்லும் நி்ல 
உரு்ொகியுள்்ளது.

	 இ்ன்	மூைம்	சிறீைஙகா	்பாராளுமன்்றத்தில்	
்மிழரகளின்	 உரிடமக்	 குரல்கள	 ்பைவீனப்படுத்்	
ப்படடுள்ளது.
	 இச்	வசயற்்பாடுகளுக்கு	சான்்றாக	்பல்நெறு	
வசயற்்பாடுகள	ஆரம்பிக்கப்பட்டட்	 ஈழத்	 ்மிழி	
னம்	அறிநது	வகாள்ள	நெணடும்.	அெற்றில்	சிைெ	
ற்ட்ற	 எடுத்துக்	 காட்ட	 நெணடியுள்ளது.	 அடெ	
யாென:

• சிறீலங்கொ அதிபர் ய்கொத�பயொ ரொஜபகச அ்ர் 
்க்ளொல் உரு்ொக்கப்பட்ட ‘த�ொல்தபொருள் ஆய்வுக 
குழு’  தசயறபொடு்கள் கிழககு ைொ்கொணததில் ஆரம் 
பிக்கப்பட்டுள்்ளது.
• அண்ையில் நடந்து முடிந்� பொரொளுைன்றைத 
ய�ர்�லில் �மிழ்ப் பொரொளுைன்றை பிரதிநிதிதது்ம் 
கு்றைந்�தும், �மிழர் �ொய்க ைொ்ட்டததில் சிங்க்ள 
இரொணு் அதி்கொரி்கள் ய�ர்�லில் யபொட்டியிட்டு, 
அ்ர்்கள் ்கணிசைொன ்ொககு்க்்ள தபறறைதும் 
குறிப்பிடத�க்கது.
• �மிழர் �ொய்கததின் குடிதத�ொ்்கப் பரம்பலில் 
�மிழர்்களின் குடிதத�ொ்்க வீ�ம் கு்றைந்துள்்ள 
தும், சிங்க்ள்ர்்களின் குடிதத�ொ்்க வீ�ம் அதி்கரி 
ததிருப்பதும் சொன்றைொ்க அ்ைகின்றைது.
• �மிழர் �ொய்கததின் உட்பகுதி்கள் உட்பட ்க்ர 
யயொரப் பகுதி்களில் சிங்க்ளக குடியயறறைங்கள் ஏறப 
டுத�ப்பட்டு, திருய்கொணை்ல, ைட்டக்க்ளப்பு, 
அம்பொ்றை ைறறும் முல்்லததீவு, ைன்னொர் ைொ்ட் 
டங்களில் சிங்க்ளையப்படுத�ல் ஆரம்பிக்கப்பட்டு 
ள்்ளதும் எடுததுக ்கொட்டுகின்றைது.

	 இந்	நிடைடமகள	யாவும்	சிஙக்ள	வ்பௌத்்	
இனொ்ம்	 ்மது	 ஆதிக்கத்திற்கான	 ்னிெழிடய	
வ்ரிவு	 வசயது	விட்டட்	 உறுதிப்படுத்துகின்்றது.	
சிஙக்ள	 இனொ்ம்	 என்றும்	 ்மிழரகளின்	 சுயநிர	
ணய	 உரிடமக்கான	 எந்த்	 தீரடெயும்	 முன்டெ	
க்கப	ந்பாெதும்	இல்டை.	்ரபந்பாெதும்	இல்டை	
என்்பட்நய	எடுத்துக்	காடடுகின்்றது.
	 எனநெ	 ஈழத்	 ்மிழினம்	 ்மது	 ்பைவீனங	
கட்ள	விரட்ட	நெணடும்.	்மது	்பைத்ட்த்	திரட்ட	
நெணடும்.	்மிழர	்ாயகத்திலும்,	சரெந்சத்திலும்	
ொழும்	் மிழரகள	் மிழ்த்	ந்சிய	வசயற்்பாடுகட்ள	
ஒருஙகிடணத்து	 ்மது	 சுயநிரணய	 உரிடமடய	
வென்வ்றடுப்பது	இன்றியடமயா்து	ஆகும்.	
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்டனர.
	 அத்து்டன்	புவ்ளாட	சாரபில்	்பா.கஜதீ்பன்,	
்மிழ்த்	ந்சிய	மக்கள	முன்னணி	சாரபில்	கநஜந	
திரகுமார	 வ்பான்னம்்பைம்,	 வச.கநஜநதிரன்	 மற்	
றும்	 ஈ.பி.ஆர.எல்.எவ்	 சாரபில்	 சுநரஷ	 பிந்றமச்	
சநதிரன்	ஆகிநயாரும்,	்மிழ்த்	ந்சியக்	கடசி	சார	
பில்	 எம்.நக.சிொஜிலிஙகம்,	 என்.சிறீகாந்ாவும்,	
ஈழத்	 ்மிழர	 சுயாடசிக்	 கழகம்	 சாரபில்	 திருமதி	
அனநதி	 சசி்ரனும்,	 ்மிழ்	 மக்கள	 ந்சியக்	 கூட	
்டணி	சாரபில்	சி.சிற்்பரன்	ஆகிநயாரும்	கடி	்த்தில்	
டகவயழுத்திட்டனர.
	 நீதிமன்்ற	 உத்்ரடெ	 மீறி	 நிடனவு	 நிக	
ழ்வு	 ே்டத்தியடமக்காக	 ெ்டக்கு	 மாகாணசட்ப	
முன்னாள	 உறுபபினர	 எம்.நக.சிொஜிலிஙகம்	
டகது	 வசயயப்படடிருந்ார.	 இ்டனயடுத்து	
்மிழ்த்	ந்சிய	நிடைப்பாடடில்	இயஙகும்	கடசி	

கள	மாோடு	யாழ்ப்பாணத்தில்	 18ஆம்	திகதி	கூடி	
யது.	இந்	ஒன்றுகூ்டலுக்கு	்மிழ்த்	ந்சியக்	கூட	
்டடமபபு	அடழபபு	விடுத்திருந்து.	
	 இ்ன்ந்பாது	 மக்களின்	 உரிடமக்கான	 30	
ெரு்டகாை	 ந்பாராட்டத்தில்	உயிரிழந்	மக்கட்ள	
யும்,	 ந்பாராளிகட்ளயும்	 நிடனவுகூருெது	 ்மிழ்	
மக்களின்	க்டடமயும்,	உரிடமயுமாகும்	என	ெலி	
யுறுத்்ப்பட்டது.	 அத்து்டன்	 இவ்ொறு	 நிடனவு	
கூருெ்ற்கு	 ்ட்ட	 விதிப்ப்ானது	 ்மிழரகளின்	
உரிடமகட்ள	மறு்லிப்ப்ாகும்	என்்ப்ால்,	அரசு	
இந்த்	 ்ட்டகட்ள	உ்டன்	 நீக்க	 நெணடும்	எனக்	
நகாரிக்டக	விடுக்கப்பட்டது.
	 இட்த்	வ்ா்டரநது	இது	குறித்்	ெலியுறு	
த்்டை	 ஜனாதி்பதி	 மற்றும்	 பிர்மருக்கு	 வ்ரிவி	
க்கும்	 ெடகயிலும்,	 தியாகி	 திலீ்பனின்	 நிடனவு	
கூரலுக்கு	 விதிக்கப்படடுள்ள	 ்ட்டடய	 விைக்	
கக்	 நகாரியும்	 நேற்று	 அந்க்	 கடி்ம்	 ்யாரிக்கப	
்பட்டது	என்்பது	இஙகு	குறிபபி்டத்்க்கது.

தியொகி திலீபனின் ... த�ொடர்ச்சி...

திலீபன் உயிர்  ... த�ொடர்ச்சி...

	 ோ்ளாம்	ோள	்பகல்	திலீ்பன்	மனெலிடம	
ஓஙகி	 ்ன்	 உறுதிடயயும்	 உணரடெயும்	 வெளி	
ப்படுத்திய	 உடர	 ஒன்ட்ற	 ெழஙகியது	 எஙகள	
எல்	 நைாருக்கும்	 ஒரு	 புத்துணரடெ	 ்ந்து.	
திலீ்பனின்	உடர	இன்றும்	எல்நைார	காதுகளிலும்	
ஒலித்துக்	 வகாணடு்ானிருக்கி்றது.	 ஆனாலும்	
அெர	 கண்ட	 கனடெ	 நிட்ற	 நெற்்ற	 முடியாது	
்மிழரகள	்ஙகளுக்காக	உறுதியு்டன்	ந்பாராடிய	
்டைடம	டயயும்,	அடமபட்பயும்	காைத்தி்டம்	
்பறிவகாடு	த்து	்பரி்வித்து	நிற்கின்்றனர.
	 எனினும்	 அந்க்	 கனவு	 இன்றும்	 நீறு	
பூத்்	வேருப்பாக	எம்மக்கள	மனதில்	இருப்பது	
்டன்	எம்மெர	இன்றும்	ந்பாராடிக்	வகாணடிருக்	
கி்றாரகள.	 ஈழத்்மிழனாகவும்	 உைகத்	 ்மிழ	
ரின்	 அகிம்டச	 ்டைெனாகவும்	 திலீ்படன	
ஏற்று	 இன்று	 உைகத்்மிழினம்	 வ்ா்டரநதும்	
ந்பாராடுெது	திலீ்பனின்	கனவு	நிட்றநெறும்	என்	
்பட்	்பட்ற	சாற்றுெ்ாகநெ	ோன்	உணரகிந்றன்.
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்ற்ந்பாது	 மாடை	 4	 மணி	 ஆகி	
விட்டது.	மதியச்		சாப்பாடட்ட	

சாபிடந்டாம்.	 வகாணடுெந்	 நீர	
முழுெட்யும்	ெரும்	ெழியிநைநய	
குடித்து	முடித்து	விடந்டாம்.	இனி	

நீர	ந்டெ	எனின்,	ஆற்றில்	பூெல்	ந்ாணடி	அதில்	
இருநது	்ான்	எடுக்க	நெணடும்.
	 சாபபிடடுவிடடு	 4.45	 மணிய்ளவில்	 ஆதி	
ொசிகளின்	 சம்பிர்ாயஙகட்ள	 ோமும்	 கட்டப	
பிடிக்க	 ்யாராநனாம்.	 அனு்பெம்	 ொயந்	 திருச்	
வசல்ெம்	ஐயா	எமக்கு	அடனத்துக்கும்	ெழிகா	டடி	
யாக	இருந்ார.
	 ஆதிொசிகளின்	 ச்டஙகு	 என்்றால்,	 இடை	
குடழகட்ள	 கடடிக்வகாணடு	 ்ான்	 இருநதிருப	
ந்பாம்	 என்று	 நிடனக்க	 நெண்டாம்.	 காைத்துக்	
நகற்்ப	 மாற்்றம்	 ந்டெ	 ்ாநன	 எனினும்	 ்பழடம	
டயயும்	விடடுவி்ட	முடியாது.
	 குமுக்கன்	ஆற்றின்	கடரநயாரத்தில்	7	ெட்ட	
ெடிெமான	கிணறுகட்ள	 ந்ாணடிநனாம்.	அடெ	
ஒவ்வொன்றும்	அணண்ளொக	1	1/2	அடி	அகைமும்	
10-15	வசன்ரி	மீட்டர	ஆழமுமாக	இருந்ன.

	 ஒவ்வொரு	கிணற்றினுளளும்	மஞ்சள	தூள,	
7	 ெரண	 பூக்கள	 இடடு	 7	 ்்டடெகள	 ஒவ்வொரு	
கிணற்றிலும்	நீரா்ட	நெணடும்.	அப்படி	ந்ாணடிய	
7	 கிணற்றினுளளும்	 வமாத்்மாக	 49	 ்்டடெ	
நீராடிய	பின்னர	குமுக்கன்	ஆற்றில்	இ்றஙகி	நீரா்ட	
நெணடும்.

	 பின்னர	வீர்பாகு	ந்ெருக்கு	முன்நன	உள்ள	
்பத்தினி	 அம்மன்	 நகாவிலுக்கு	 ஈர	 உட்டயு்டநன	
வசன்று	ெழி்ப்ட	நெணடும்.	இது	அெரக்ளது	மரபு.
ோம்	 நீராடிய	 பின்னர	 துட்டத்து	 விடடு	 உைரந்	

நெடடி	 அணிநது	 வகாணந்ட	 ்பத்தினி	 அம்மன்	
நகாவிலுக்கு	வசன்ந்றாம்.	அஙநக	வசன்்றதும்	வ்பரி	
யவ்ாரு	ஏமாற்்றம்.	்பத்தினி	அம்மன்	இருந்	இ்டத்	
தில்	்ற்ந்பாது	புத்்ர	சிடைகள	மடடுநம	டெக்கப	
்படடிருந்து.
	 மனம்	் ்ளரவில்டை.	அவ்வி்டத்தில்	இருந்	
புத்்்பகொடன	 -	 ்பத்தினி	 அம்மடன(அம்மனாக)	
நிடனத்ந்	ெழி்படந்டாம்.	
	 குமுக்கன்	 ஆற்றில்	 ஆழமான	 ்பகுதிகளில்	
நீர	 மட்டம்	இடுப்ப்ளவுக்கும்	குட்றொகநெ	இரு	
ந்து.	 வ்பரும்்பாைான	்பகுதிகளில்	்பா்ம்	 ேடனயு	
ம்	அ்ளவு	நீர	்ான்	ஓடிக்வகாணடிருந்து.	காடடில்	
எஙநகனும்	மடழ	வ்பய்ால்,	நீநராட்டம்	சிை	நிமி	
்டஙகளிநைநய	 உச்சத்ட்	 அட்டயைாம்	 எனவும்	
கூ்றப்பட்டது.

	 இஙகு	 ெழி்பாடுகட்ள	 முடிக்கும்ந்பாந்	
மணி	 6.15	 ஆனது	 அெசர	 அெசரமாக	 குமுக்கன்	
ஆற்ட்ற	 க்டநது	 முருகனின்	 புனி்	 ெனத்துக்குள	
வசல்ை	முயன்்ற	ந்பாது,	ென	ஜீெராசிகள	திடணக்	
க்ள	அதிகாரிகளினால்	எமக்கு	ெனத்துக்குள	வசல்ை	
அனுமதி	ெழஙக	முடியாது	என	கூறினர.
	 ென	விைஙகுகள	ே்டமாட்டம்	நேரம்	வசல்	
ைச்	வசல்ை	அதிகமாகிவிடும்.	அஙநக	எமக்கு	்பாது	
காபபு	இல்டை	என	அந்	அதிகாரி	கூறினார.	ோம்	
10	 மணி	 நேரத்துக்கு	 அதிகமாக	 ்பயணம்	 வசயது	
ெநதுளந்ளாம்	என	நிடைடமடய	அெருக்கு	சிஙக	
்ளத்தில்	கூறிநனாம்.	பின்னர	 10	நிமி்டம்	மடடுநம	
அனுமதி	்ந்னர.
	 ெழக்கமாக	 சிஙக்ள	 மக்கள	 மு்ல்	 ோள	
குமுக்கன்	 ஆற்்றஙகடரநயாரம்	 ெந்ட்டந்ாலும்	
அன்ந்ற	 புனி்	 ெனப்பகுதிக்குள	 வசல்ெதில்டை.	
அடுத்்	 ோள	 அதிகாடையிநைநய	 எழுநது	 சம்பிர	
்ாயஙகட்ள	முடித்துவிடடு	்ான்	புனி்	ெனத்துக்	
குள	ெருொரகள.
	 உளந்ள	ஒற்ட்றயடி	்பாட்	ந்பால்	அல்ைாது	
்பாட்	சற்று	வ்பரி்ாகநெ	இருந்து.	ஒரு	ஜீப	ெணடி	
ெநது	ந்பாகக்	கூடிய	அ்ளவு	்பாட்.	ெனத்தின்	நிைம்	
களிமண	 ்டர	 ந்பான்்றது.	 ்பாட்யில்	 வசல்லும்	
ெழிவயஙகும்	வ்பரிய	மரஙகளின்	நெரகள	நமவை	
ழும்பிய்படிநய	மினுமினுப்பாக	இருந்து.
	 உ்யன்	 ஐயாவும்	 குகன்	 ஐயாவும்	 அடன	
ெரும்	நீரா்ட	வசன்று	ெந்	நேரத்துக்குளந்ள	பிரசா	
்மாக	டெக்க	அெடையும்	எடுத்துக்வகாணடு	்பய	
ணத்ட்	வ்ா்டர	நந்ாம்.
	 இருடடி	விட்டது.	மரஙகளும்	அ்டரத்தியாக	
இருந்்ால்,	வெளிச்சம்	சற்று	குட்றொகநெ	இருக்	
கி்றது.	 தூரத்தில்	 முருகன்	 சிடைகள	 வெளிச்சமாக	
வ்ரிெ்ால்	ெநது	விடந்டாம்	 என	அருகில்	வசல்	
கிந்றாம்.

	 சிஙக்ளத்தில்	யாடரநயா	ஒருெர	அ்டடிக்	
வகாணடிருக்கும்	 ்பாணியில்	 சத்்ம்	 நகடகி்றது.	
திடீவரன	எமக்கு	ஒரு	கறுபபு	உருெம்	வ்ரிகி்றது.	
்பயமாக	 ்ான்	 இருந்து.	 என்்றாலும்	 ோம்	 எதிர	
்பாரத்்து	 ்ான்	 ே்டநதுவகாணடிருக்கி்றது.	 கபிலித்	
ட்யின்	பிர்ான	காெல்	காரன்	அெர	் ான்.	அெ	ரது	
கணகட்ள	ோம்	அணணாரநது	்ான்	்பாரக்க	நெண	
டும்	அவ்ெ்ளவு	வ்பரியெர.
	 டகயில்	 ஒரு	 வமல்லிய	 கம்பு	 ஒன்று	 ்ான்	
இருந்து.	 கம்பின்	உயரம்	 6	 -7	 அடிகள	இருக்கும்	
முடனப்பகுதி	 சற்று	 கூராக	 இருந்து.	 அஙகு	
நின்்ற	 யாடன	 ஒன்ட்ற	 துரத்துெ்ற்நக	 அெர	
அவ்ொறு	 சத்்ம்	 ந்பாட்டார.	 ோம்	 அபந்பாது	
நின்று	 வகாணடிருந்	 இ்டம்	 சற்று	 வெளியான	
்பகுதி	 (மரஙகள	 சுற்றி	ெட்ட	ெடிெமாக	 உள்ளது)	
ேடுவில்	 வ்பரிய	 களியால்	 வசயயப்பட்ட	 வி்ளக்கு	
ஒளிரநதுவகாணடிருந்து.	 வ்பரியவ்ாரு	 பிளட்ள	
யார	சிடை	கறுபபு	நி்றத்தில்	இருந்து.	சந்னக்குச்சி	
களின்	 ொசடன	 காடடின்	 ொசடனயு்டன்	 கைநது	
மனட்	மயக்கியது.	எமக்கு	நேராக	ெட்டெடிெத்	
தில்	 கம்பிக்ளால்	 காெலி்டப்பட்டொறு	 மிகவும்	
்பாதுகாப்பாக	 கருஙகல்	 முருகன்	 சிடை	 ஒன்று	
இருந்து.	அந்	சிடை	1	1/4	அடி	உயரம்	இருக்கும்.
	 	 கம்பி	அடித்திருந்	இ்டவமல்ைாம்	
மக்கள	 நேரத்திக்க்டனாக	 வகாணடு	 ெந்	
நெல்களும்,	 சிெபபு	 வெளட்ள	 என	 துணிக்ளால்	
கட்டப்பட்ட	காசுகளும்	நிரம்பி	காணப்பட்டது.
	 அந்	 கம்பி	 அடிக்கப்பட்ட	 இ்டத்திடன	
டமயமாக	டெத்து	சுற்றிெர	சிை	முருகன்,	பிளட்ள	
யார	சிடைகளும்,	உட்டந்	லிஙகம்	ஒன்றின்	நமற்	
்பகுதியும்,	 ஒரு	 மரத்தினால்	 வசயயப்பட்ட	 சிடை	

	யும்,	சீவமநதினால்	வசயயப்பட்ட	சிடையும்	இரு	
ந்து.	 (இெற்றின்	 வ்பயர	 என்னவென்று	 வ்ரிய	
வில்டை).
	 ந்ஙகாய	உட்டப்ப்ற்வகனவும்	ஒரு	்பகுதி	
ஒதுக்கப்படடு,	 உட்டக்கும்	 ந்ஙகாய	 வெளிநய	
வ்றிக்காமல்	 இருப்ப்ற்காக	 மரப்பைடகயால்	
்பாதுகாபபு	ந்பா்டப்படடிருந்து.
	 சற்று	 நேரம்	 ்பயத்து்டன்	 அந்	 இ்டத்தில்	
நின்்றொறு,	 வகாணடு	 ெந்	 பிரசா்த்ட்யும்	
அஙநக	இருந்	பீ்டத்தில்	டெத்து	ெணஙகும்ந்பாது	
்ான்	 திருச்வசல்ெம்	 ஐயா,	 “ோம்	 ்பாரக்க	 ெந்	
இ்டம்	 இது	 அல்ை	 இன்னும்	 சற்று	 தூரம்	 வசல்ை	
நெணடும்”	என்று	கூறினார;	
	 நமலும்	 யாடன	 அந்	 இ்டத்தில்	 இருநது	
ேகரந்ால்்ான்	 உளந்ள	 வசல்ை	முடியும்	 என்்றார.	
சிறிது	 நேரத்தில்	 யாடனயும்	 சற்று	 ேகரநது	 ெழி	
விட்டது.	அந்வொரு	சிறிய	கண	நேர	இட்டவெளி	
க்குள	 ோம்	 சிைந்பர	 உள்ள	 வசன்று	 விடந்டாம்.	
யாடன	மீணடும்	்பாட்டய	அட்டத்து	விட்டது.
	 இதுெடர	 இல்ைா்	 அடமதிடய	 இப	
ந்பாது	எஙக்ளால்	உணர	முடிந்து.	இந்	இ்டத்தில்	
யாருநம	 கட்க்கக்கூ்டாது	 என	 திருச்வசல்ெம்	
ஐயா	கூறிய்ற்கிணஙக	அடனெரும்	அடமதியாக	
முருகனும்,	 ெளளியும்	 சநதித்்	 அந்	 புளியமரத்	
திடன	ெந்ட்டநந்ாம்.
	 ெரு்பெரகள	 எல்நைாரும்	 மரத்திடன	
வ்ாடுெட்	்விரப்ப்ற்காக	ஒற்ட்ற	கம்பியினால்	
நெலி	 ந்பான்்ற	 அடமபபிடன	 ஏற்்படுத்தியிருந	
்னர.	உளந்ள	வசல்ை	்ான்	நெணும்	என	நிடனப	
்பெரகளுக்கு	அது	ஒன்றும்	் ட்ட	இல்டை.	எனினும்	
புனி்த்்ன்டமடய	 ந்பணுெ்ற்கு	 ஒத்துடழக்க	
நெணடியது	அடனெரதும்	க்டடம	நய.

	 இந்	 மரத்தில்	 ்ான்	 கபிலித்ட்யில்	 மிக	
வும்	்படழடமயான	ஆதிொசிகள	டெத்து	ெணங	
கிய	மரத்தினால்	வசயயப்பட்ட	முருகன்	சிடை	உள	
்ளது.	 ஒரு	 ஆரொரமும்	 இல்ைாமல்	 அடமதியாக	
இருக்கி்றது.	 அட்	 ்பாத்்ாநை	 மனதுக்கு	 சநந்ாச	
மாக	 ்ான்	 இருந்து.	 இத்்டன	 துன்்பஙகட்ளயும்	
்ாஙகிக்வகாணடு	ெந்து	இந்	இ்டத்திடன	்பாரக்	
கத்்ாநன..

பயணம் த�ொடரும்....
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	 எதிரகாைத்ட்ப	 வ்பாறுத்்ெடரயில்	 இந	
தியாவு்டன்	 இடணநதிருப்பந்	 ேன்டம	 ்பயக்கக்	
கூடியது	 என்று	 காஷமீர	 மக்களுக்கு	 ேம்பிக்டக	
அளித்து	 ெந்ெர	 சக்கீனா	 இற்றூ	 (Sakina	 Itoo).	
முஸலிம்	மக்கள	வ்பரும்்பான்டமயாக	ொழ்கின்்ற	
இபபிரந்சத்தின்	் ன்னாடசிடய	்பறித்வ்டுக்கின்்ற	
முடிடெ	க்டந்	ஆகஸட	மா்ம்	புதுவ்டல்லி	எடு	
த்்	 பின்னர,	 மக்கள	 முன்நன	 ்ன்னால்	 வசல்ை	
முடியாதிருப்ப்ாகவும்	 ்னக்கு	 ஆ்பத்து	 ஏற்்படடி	
ருப்ப்ாகவும்	 48	 ெயது	 நிரம்பிய	 இநதிய	 சாரபு	
நிடைடயக்	 வகாணடிருக்கும்	 அரசியல்ொதியான	
சக்கீனா	இற்றூ	வ்ரிவித்்ார.	

	 “மக்கள	 ேடுவில்	 மீணடும்	 என்ன	 முகத்	
ந்ாடு	 வசல்ெது	 என்று	 எஙகளுக்குத்	 வ்ரிய	
வில்டை.	 எஙகளி்டநம	 எந்வி்மான	 ்பதில்களு	
மில்ைா்	 சூழலில்	 மக்களுக்கு	 ோஙகள	 எ்டனச்	
வசால்ை	 முடியும்”	 என்று	 பிரந்ச	 அரசாஙகத்தில்	
ஒரு	அடமச்சராக	இருந்	இற்றூ,	அல்ஜசீரா	ஊ்டக	
த்துக்குத்	வ்ரிவித்்ார.
	 பிர்மர	ேநரநதிர	நமாடியின்	அரசு,	இந	்ப	
பிராநதிய	சட்டசட்படயக்கடைத்்து்டன்	இநதியா	
வில்	முஸலிம்	மக்கள	வ்பரும்்பான்டமயாக	ொழும்	
இந்	 ஒநர	 வயாரு	 பிரந்சத்ட்,	 மாநிை	 ஆடசி	
நிரொக	 முட்றடயக்	 வகாண்ட	 பிரந்சமாக	 ்ரம்	
குட்றத்து,	 இவ்வி்டயஙகளில்	 மக்களின்	 சனோயக	
உரிடமடயப	 ்பறித்வ்டுத்துவிட்ட்ாக	 விமரசகர	
கள	 வ்ரிவிக்கி்றாரகள.	 நமற்குறிபபிட்ட	 முடிவு,	
1980ஆம்	ஆணடிலிருநது	இநதிய	அரசுக்கு	எதிரான	
ஆயு்ப	ந்பாராட்டத்துக்கு	முகங	வகாடுத்்	இபபிர	
ந்சத்துக்கு	 அபிவிருத்திடயக்	 வகாணடு	 ெரும்	
என்று	 கூறி,	 இநதிய	 அரசு	 ்மது	 முடிடெ	 நியாய	
ப்படுத்தியது.	 ந்ர்ல்களில்	 ந்பாடடியிடடு	 புது	
வ்டல்லிக்கு	 விசுொசமாக	 இருந்	 அரசியல்ொதி	
கள,	 கி்ளரச்சியா்ளரகளி்டமிருநது	 ்பை	 ்ாக்கு்ல்	
கட்ளயும்	 ்பயமுறுத்்ல்கட்ளயும்	 சநதித்திருக்கி	
்றாரகள.
	 இநதிய	அரசுக்குச்	சார்பான	வகாளடகடயக்	
வகாணடிருந்	 ்னது	 ்நட்யார	 கி்ளரச்சியா்ளர	
க்ளால்	 1996ஆம்	ஆணடு	வகால்ைப்பட்ட்ன்	பின்	
னர	 இற்றூ	 அரசியலுக்குள	 நுடழந்ார.	 காஷமீர	
சட்டபந்பரடெயின்	உறுபபினராக	1996ஆம்	ஆண	
டில்	்ப்விநயற்்றதில்	இருநது	நமற்வகாள்ளப்பட்ட	
்பை	 ்ாக்கு்ல்களில்	 இற்றூ	 உயிர	 பிடழத்திருக்	
கி்றார.
	 வ்ன்	காஷமீர	பிரந்சத்தின்	ஒரு	்பகுதியாக	
இருக்கும்	 குல்கம்	 (Kulkam)	 மாெட்டத்தில்	 அடம	
நதுள்ள	அெரது	இல்ைத்தின்	மீது	 க்டந்	 ஏபபிரல்	
மா்ம்	 ஒரு	 டகக்குணடு	 வீசப்பட்டது.	 ‘ஒன்றில்	
சு்நதிரம்	 நெணடும்	 அன்ந்றல்	 ்பாகிஸ்ானு்டன்	
இடணநதுவகாள்ள	நெணடும்’	என்்ற	வகாளடகயு	
ள்ள	கி்ளரச்சியா்ளரகள	மிகவும்	்பைமாக	இருக்கின்்ற	
ஒரு	்பகுதியாக	இக்	குல்கம்	பிரந்சம்	திகழ்கி்றது.
	 காஷமீர	பிரந்சத்தில்	மிகப	்பைம்ொயந்	
கடசியான	 இற்றூவின்	 ‘ஜம்மு	 காஷமீர	 ந்சிய	
மாோடு’	 (Jammu	 and	 Kashmir	 National	 Conference)	
இநதிய	அரசுக்கு	மிகவும்	விசுொசமான	கடசியாக	
இருந்து.	இருந்	 ந்பாதிலும்	அக்கடசியின்	மிகப	
்பைம்	 ொயந்	 உயர	 ்டைெரக்ளான	 அபதுல்ைா	
ெம்சத்ட்	 (Abdullah	 dsnasty)	 நசரந்ெரகள	 க்டந்	

ெரு்டம்	 அரசினால்	 ்டுத்து	 டெக்கப்பட்டாரகள.	
முன்வனபந்பாதும்	இல்ைா்ொறு,	 நெறு	 எெரு்ட	
னும்	வ்ா்டரபு	வகாள்ள	முடியா்	ஒரு	்பாதுகாபபு	
மு்டக்கத்துக்குள	அெரகள	வகாணடு	ெரப்பட்டார	
கள.	இவ்	ெரு்ட	த்தின்	ஆரம்்பத்தில்	ெழடமயான	
நெகத்ட்	வி்டக்	குட்றொன	நெகத்தில்	இடணய	
த்ட்ப	்பயன்்படுத்துெ்ற்கான	அனுமதி	இபபிரந்	
சத்து	க்கு	ெழஙகப்படடிருக்கி்றது.
	 ‘ந்சிய	 மாோடு’	 என்று	 அடழக்கப்படும்	
இக்கடசிக்கு	 ஏற்்பட்ட	 ்பாதிபபுகள	 மிகவும்	
ஆழமானடெ.	 இப்பாதிபபுகளு்டநனநய	 காஷமீ	
ரின்	 புதிய	 பிரந்ச	 மற்றும்	 அரசியல்	 சூழலுக்கு	
்ம்டம	இடய்பாக்கிக்	வகாள்ள	இடெ	ந்பாராடிக்	
வகாணடிருக்கின்்றன.	 “இநதியாவு்டன்	 இடணநதி	
ருப்பந்	எமக்கு	ேன்டம	்பயக்கும்	என்றும்	இநதி	
யாநெ	 எமது	 ந்சம்	 என்றும்	 ோஙகள	 அடிக்கடி	
வசால்லி	ெநந்ாம்.	ஆனால்	இட்ளநயார	இ்டனக்	
நகட்ப்ற்குத்	 ்யாராக	 இல்டை”	 என்று	 இற்றூ	
நமலும்	வ்ரிவித்்ார.

	 இநதிய	 அரசினால்	முற்்றாகக்	 டகவி்டப்ப	
டடு,	அச்சுறுத்்ல்களுக்கு	உள்ளாகக்கூடிய	சூழலில்,	
நமற்்படி	 கடசியின்	 உறுபபினரகள	 ்பைர	 அடமதி	
யாகி,	 வ்பாதுொழ்க்டகயில்	 இருநந்	 மட்றநது	
ந்பாயவிட்டாரகள.
	 “்னது	 வ்ாழிைா்ளரகளு்டன்	 ஊரெைஙக	
ட்ளத்	 ்ான்	 ே்டத்திய	 ந்பாது	 ்ஙகள	 நமல்	வ்ாடு	
க்கப்பட்ட	 ்ாக்கு்ல்கள	 வ்ா்டர்பாக	 மிகவும்	
நெ்டனமிக்க	நிடனவுகள	்னக்கு	இருக்கின்்றன”	
என்று	இற்றூ	கூறினார.	“முன்னர	கி்ளரச்சியா்ளரகள	
்ாக்கு்ல்கட்ள	நமற்வகாண்ட	ந்பாது	அரசி்டமிரு	
நது	 எமக்கு	ஆ்ரவு	கிட்டத்திருந்து.	ஆனால்	 ்ற்	
ந்பாது	இரு	்பகுதிக்கும்	இட்டயில்	ோஙகள	அகப	
்படடிருக்கிந்றாம்.”	என்று	அெர	நமலும்	கூறினார.
	 க்டந்	 முப்பது	 ெரு்டஙக்ளாக	 காஷ	
மீரில்	 ேட்டவ்பற்்ற	 ஆயு்ப	 ந்பாராட்டம்	 ந்யெ	
ட்டந்்ன்	காரணத்தினால்	இநதிய	அரசுக்குச்	சார	
்பான	 அரசியல்ொதிகளுக்கு,	 அெரக்ளது	 விசுொச	
த்துக்குப	பிரதியு்பகாரமாக	அரசி்டமிருநது	்பாதுகா	
பபும்	சலுடககளும்	கிட்டத்திருந்ன.
	 “க்டந்	 ெரு்டம்	 (2019)	 ஆகஸட	 மா்ம்	
5ஆம்	திகதியும்	அ்ற்குப	பின்னரும்	புது	வ்டல்லி	
நமற்வகாண்ட	 இராணுெ	 ேகரவுகள,	 காஷமீர	
பிரந்சத்துக்குரிய	தீரவுகள	அல்ை”	என்று	இரணடு	
அடமச்சரகட்ள	 இபபிரந்சத்துக்கு	 அளித்திருந்	
மக்கள	 சனோயகக்	 கடசிடயச்	 (People’s	 Democratic	
Party)	நசரந்	ொஹீட	்பாரா	(Waheed	Para)	வ்ரிவித்	
்ார.	 நமற்்படி	 கடசியின்	 ்டைெரும்	 முன்னாள	
மு்ல்	அடமச்சருமான	 நமபூ்பா	முவ்டி	 (Mehbooba	
Mufti)	 ஒரு	 ெரு்டத்துக்கு	 நமைாக	 சிட்ற	 டெக்கப	
்படடிருக்கி்றார.
	 இநதியத்	துடணக்கண்டம்,	இநதுக்கட்ளப	
வ்பரும்்பான்டமயாகக்	வகாண்ட	இநதியாொகவும்	
முஸலிம்கட்ள	 வ்பரும்்பான்டமயாகக்	 வகாண்ட	
்பாகிஸ்ானாகவும்	 இரண்டாகப	 பிரிக்கப்பட்ட	
காைத்திலிருநது	 காஷமீர	 பிரச்சிடன	 வ்ா்டரநது	
ெநதுவகாணடிருக்கி்றது.

	 முஸலிம்	 மக்கட்ளப	 வ்பரும்்பான்டமயா	
கக்	 வகாண்ட	இபபிரந்சத்தில்	இநது	 சமயத்ட்ச்	
நசரந்	அரசர,	சிை	நி்பந்டனகந்ளாடு	இபபிரந்ச	
த்ட்	 இநதியாவு்டன்	 இடணத்துக்வகாள்ள	 முடி	
வெடுத்்்ன்	 காரணத்தினால்	 பிரச்சிடனகள	 சிக்க	
ைாக்கப்பட்டன.	 இநதிய	 அரசியைடமபபின்	 370	
ஆெது	சரத்தில்	நமற்்படி	நி்பந்டனகள	உள்ள்டக்	
க	ப்படடிருக்கின்்றன.
	 “ஆகஸட	மா்ம்	5ஆம்	திகதிக்கு	முன்னரும்	
காஷமீர,	 பிரச்சிடனக்குரிய	 ஒரு	பிரந்சமாக	இரு	
ந்து	 மடடுமன்றி	 இபந்பாதும்	 அது	 பிரச்சிடனக்	
குரிய	பிரந்சமாகநெ	இருக்கி்றது”	என்று	30	ெயது	
நிரம்பிய	்பாரா	அல்ஜசீராவுக்குத்	வ்ரிவித்்ார.
	 “எமது	மக்களுக்கு	ோஙகள	எந்	ொக்குறுதி	
கட்ளக்	 வகாடுத்ந்ாநமா	அடெயடனத்தும்	 எஙக	
ளி்டமிருநது	 பிடுஙகப்படடு	 விட்டன	 என்்பந்	
எமது	 ஏமாற்்றமும்	 கெடையும்	 ஆகும்.	 இநதிய	
அரசியைடமபபின்	ஊ்டாக	ஒரு	 தீரவு	கிட்டக்கும்	
என்று	காஷமீரின்	இட்ளநயாருக்கு	ோஙகள	உறுதி	
யளித்திருநந்ாம்.	எமது	மக்கந்ளா	அல்ைது	ந்பாரா	
ளிகந்ளா	 இ்டன	 எதிரக்கவில்டை.	 ஆனால்	 இந	
திய	அரநச	இ்ற்கு	எதிராகப	ந்பாய	விட்டது.”
	 “ஆயிரக்கணக்கான	 ந்பாராளிகள	 கி்ளரச்சி	
யா்ளரக்ளால்	வகால்ைப்பட்டதில்	இநதிய	அரசுக்கு	
ஆ்ரொன	 கடசிகள	 -	 மிகப	 வ்பரிய	 விடைடயக்	
-	 வகாடுத்திருக்கின்்றன.	 திடீவரன	 இப்படிப்பட்ட	
தீரவுக்கு	 இ்டநமயில்டை	 என்று	 எஙகளுக்குச்	
வசால்ைப்படடிருக்கின்்றது”	என்று	்பாரா	கூறினார.
இபபிராநதியத்துக்கு	 ்ன்னாடசிடயக்	 வகாடுப்ப	
்ற்குக்	 காரணமான,	 370ஆெது	 சரத்ட்	 நீக்கிய	
பின்னர	 சிட்றடெக்கப்பட்ட	 நூற்றுக்கணக்கான	
அரசியல்	ொதிகளுள	இந்	இ்ளம்	அரசியல்ொதியும்	
ஒருெராொர.
	 “சனோயகத்துக்கு	ஆ்ரொக	ோஙகள	ந்பசி	
நனாம்.	அப்படியிருக்க	எமது	வீடுகளிலிருநது	ோங	
கள	 வெளிநய	 ெர	 முடியாது	 என்று	 எஙகளுக்குச்	
வசால்ைப்படடிருக்கி்றது.”	என்்றார	அெர.

அரசியல் ்கட்ட்ைப்பு ைொறறைப்பட்டிருககிறைது
	 இநதிய	 அரசுக்கு	 சார்பான	 நிடைடயக்	
வகாண்ட	 ்பை	 அரசியல்ொதிகளு்டன்	 அல்ஜசீரா	
உடரயாடியது.	அெரகள	அடனெருநம	்மது	அதி	
ரச்சிடய	வெளிப்படுத்தியந்ாடு	புது	வ்டல்லி	்மக்	
குத்	துநராகம்	இடழத்துவிட்ட்ாகக்	கூறினாரகள.

	 வமாகமட	 யுசுவ்	 ்ரிகமி	 (Mohammad	 Yousuf	
Tarigami),	காஷமீர	அரசியடைப	வ்பாறுத்்ெடரயில்	
மிகவும்	 மூத்்	 அரசியல்ொதியாொர.	 கம்யூனிச	
கடசியின்	உறுபபினரான	இெர,	1996ம்	ஆணடிலிரு	
நது	 ேட்டவ்பற்்ற	ஒவ்வொரு	ந்ர்லிலும்	குல்கம்	
வ்ாகுதியிலிருநது	 சட்டப	 ந்பரடெயின்	பிரதிநிதி	
யாகத்	வ்ரிவுவசயயப்படடிருக்கி்றார.
	 “இபபிரந்சத்தின்	சு்நதிரத்துக்கு	ஆ்ரொ	
கக்	 குரல்வகாடுத்்	 எதிரபபு	 நிடை	 அரசியல்ொதி	
களுக்கும்	அந்	நெட்ளயில்	இநதிய	அரசுக்கு	சார	
்பாக	 இருந்	 அரசியல்ொதிகளுக்கும்	 இட்டநய	
நெறு்பாடட்ட	 புதுவ்டல்லி	 அகற்றி	 விட்டது”	
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என்று	்ரிமி	கூறினார.
	 “இபந்பாது	 ோஙகள	 எல்நைாருநம	 ஒநர	
நகாடடில்	்ான்	இருக்கிந்றாம்.	்பயஙகரொதிக்ளாக	
இருந்ாவைன்ன,	 பிரிவிடனொதிக்ளாக	 இருந்ா	
வைன்ன	 வ்பாது	 அரசியலுக்குள	 இருந்ாவைன்ன	
எல்நைாருநம	இன்று	ஒநர	சிட்றயில்	்ான்	இருக்கி	
ந்றாம்”		என்்றார	அெர.
	 “்ற்ந்பாது	 இருக்கும்	 சூழல்	 முன்வனப	
ந்பாதுநம	இருநதிருக்கா்	ஒரு	சூழல்	என்றும்	முழு	
காஷமீர	 பிரந்சமுநம	 ஒரு	 சிட்றயாக	 மாற்்றப	
்படடிருக்கின்்றது	 என்்பந்ாடு	 எல்ைா	 வி்மான	
கருத்துகட்ளக்	வகாண்டெரகளுநம	சிட்ற	டெக்கப	
்படடிருக்கி்றாரகள.”
	 “ோம்	 வசயற்்படுெ்ற்கு	 இனி	 எந்வி்	
மான	இ்டமுமில்டை.	எல்ைா	அரசியல்	வசயற்்பாடு	
களுநம	்ட்டவசயயப்படடிருக்கின்்றன.	ோம்	நமற்	
வகாணடு	வசல்ெ்ற்கு	எந்ப	்பாட்யும்	இல்டை”	
என்று	அெர	வ்ரிவித்்ார.
	 காஷமீர	அரசியல்	 எபந்பாதுநம	 ஒரு	ெழி	
காட்டலிலும்	 கடடுப்படுத்்ப்பட்ட	 நிடையிலும்	
்ான்	 இயஙகி	 ெநதிருக்கி்றது	 என்்பது்டன்,	 புது	
வ்டல்லியால்	 ஏற்்படுத்்ப்பட்ட	 ஒரு	 ்பரந்	 ெடிெ	
டமபட்பநய	 பின்்பற்றியிருக்கி்றது	 என்று	 காஷமீ	
டரத்	்்ளமாகக்	வகாண்ட	அரசியல்	ஆயொ்ளரான	
ஐஜாஸ	 அஷரவ்	 ொனி	 (Aijaz	 Ashraf	 Wani)	 வ்ரி	
வித்்ார.
	 “இந்க்	 கட்டடமபபுக்குளந்ள	 ்ான்	
காஷமீரில்	 உள்ள	 அரசியல்	 கடசிகள	 வசயற்்ப்ட	
நெணடிய	 நிரப்பந்ம்	 இருந்து.	 முக்கியமாக	
1947ஆம்	ஆணடுக்குப	பின்னர	ந்சியப	்பாதுகாபபு,	
ந்சிய	 ஒருஙகிடணபபு	 என்்ற	 வகாளடககட்ள	
அடிப்பட்டயாகக்	 வகாணடு,	 காஷமீடர	 இநதியா	
வுக்கு	 வேருக்கமாகக்	 வகாணடு	ெருெந்	முக்கிய	
நோக்கமாக	 இருந்து”	 என்று	 அெர	 நமலும்	
கூறினார.

	 “ஆகஸட	 5ஆம்	 திகதிக்குப	 பின்னர	 மாற்	
்றப்பட்டது	காஷமீரின்	அந்ஸது	மடடுமல்ை;	அது	
முழு	அரசியல்	கட்டடமபட்பநய	மாற்்ற	முயற்சித்	
திருக்கி்றது”	என்றும்	அெர	கூறினார.
	 “உளோடட்டச்	 நசரந்	 அரசியல்	 கடசி	
கட்ள	 	 வ்பாறுத்்	 ெடரயில்	 வ்டல்லி	 அரசியல்	
டமயம்	 எந்வி்த்திலும்	 அக்கட்றவகாள்ளநொ	
அல்ைது	 கெடைப்ப்டநொ	 இல்டை.	 அெரகள	
இல்ைாமநைநய	 ்ஙக்ளால்	 வசயற்்ப்ட	 முடியும்	
என்்பட்	 அெரகள	 காணபித்்ந்ாடு	 மடடுமன்றி	
அெரகட்ளநய	அகற்றுெ்ற்கும்	அெரகள	விரும்பி	
யிருக்கி	்றாரகள”	என்று	அெர	கூறினார.
	 காஷமீரின்	 அரசியல்	 வ்டல்லியினால்	 கடி	
ொ்ளமி்டப்படடிருக்கி்றது	 என்்ற	 ொனியின்	 ்பார	
டெடயநய	 காஷமீரிலுள்ள	 மக்களில்	 வ்பரும்	
்பான்டமயாநனார	 வகாணடிருக்கி்றாரகள.	 இ்	
னால்	 சனோயக	 வசயன்முட்ற	 வ்ா்டர்பாக	 அெர	
கள	 அதிக	 அக்கட்ற	 காட்டவில்டை.	 ந்ர்ல்க	
ளின்	ந்பாது	எணணிக்டகயில்	குட்றொன	ொக்கா	
்ளரகள	ொக்களித்்தில்	இ்ன்	பிரதி்பலிபபு	அடம	
நதிருந்து.
	 க்டந்	 ஒக்நரா்பர	 மா்ம்	 உளளுராடசி	
சட்பகளுக்வகன	 ே்டத்்ப்பட்ட	 ந்ர்லில்	 ோன்கு	
வீ்த்துக்கு	 சற்று	 அதிகமானெரகந்ள	 வெளியில்	
ெநது	ொக்களித்திருந்ாரகள.	இநதிய	அரசு	 சாரபு	
நிடைடயக்	 வகாண்ட	 வ்பரும்்பாைான	 கடசிகள	
இத்ந்ர்டைப	்பகிஷகரிபபுச்	வசயதிருந்ன.

	 ோ்டாளுமன்்றத்துக்காக	 2019ஆம்	ஆணடில்	
ே்டத்்ப்பட்ட	 ந்ர்லில்	 8.75	 வீ்மான	 மக்கந்ள	
ஆனநத்ேகர	 வ்ாகுதியில்	 ொக்களித்திருந்ாரகள.	
14.8	 வீ்மாநனாரும்	 35	 வீ்மாநனாரும்	முட்றநய	
சிறீேகரிலும்	்பாராமுல்ையிலும்	ொக்களித்்ாரகள.
ஒபபீட்ட்ளவில்,	 இநதுக்கட்ளப	 வ்பரும்்பான்டம	
யாகக்	வகாண்ட	ஜம்மு	பிரந்சத்தில்	70	வீ்த்துக்கு	
நமற்்படந்டார	 ொக்களித்்ட்	 அெ்ானிக்க	
முடிந்து.
	 அரசியல்	விொ்த்துக்கும்	வ்பாதுமக்களின்	
்பஙகளிபபுக்குமான	 இட்டவெளிடய	 மிகக்	 கடு	
டமயாக	ெடரயட்றவசயதிருப்ப்ாக	ஐக்கிய	ோடு	
களின்	 மனி்	 உரிடமகள	 ஆடணயா்ளர	 மிநசல்	
்பச்வசவைற்	விமரசித்்ட்த்	வ்ா்டரநது,	அடிமட்ட	
சனோ	யத்துக்கு	்ாம்	புத்துயிர	வகாடுத்திருப்ப்ாக	
வசவ்	ொயக்கிழடம	இநதியா	வ்ரிவித்திருக்கி்றது.

அநீதி இ்ழக்கப்பட்டிருககிறைது
	 இநதிய	 சாரபு	 அரசியல்ொதிகள	 ஓரஙகட	
்டப்படடிருப்பது	 வ்ா்டர்பாக	 அல்ஜசீரா	 காஷ	
மீடரச்	 நசரந்	 ்பைநராடு	 உடரயாடியது.	 ஆனால்	
இந்	 அரசியல்ொதிகள	 மடடில்	 காஷமீர	 மக்கள	
வ்பரிய்ளவில்	அநு்ா்பம்	காட்டவில்டை.
	 “ஆகஸட	 5ஆம்	 திகதி	 ேட்டவ்பற்்ற	 நிகழ்	
வுகள	வ்ா்டர்பாக	அரசியல்ொதிகந்ள	அதிகமாகக்	
குரவைழுபபுகி்றாரகள.	காஷமீர	வ்பாது	மக்கட்ளப	
வ்பாறுத்்	ெடரயில்	எபந்பாதுநம	ஒநர	வி்மாகத்	
்ான்	 இருந்து.	 ஆனால்	 ஆக்கிரமிபபின்	 தீவிரத்	
்ன்டம	மடடுநம	மாற்்றமட்டநதிருக்கி்றது”	என்று	
வ்டனிஷ	அஹமத்	(Denish	Ahmad)	வ்ரிவித்்ார.
	 “இந்	அரசியல்ொதிகந்ள	இதுெடர	காை	
மும்	 எமக்கு	 அநீதிடய	 இடழத்திருக்கி்றாரகள.	
இெரகளுக்கு	எந்	எதிரகாைமும்	இருப்ப்ாக	ோன்	
நிடனக்கவில்டை”	 என்று	 நமற்்படி	 பிரந்சத்தின்	
முக்கிய	ேகரமான	சிறீேகரில்	ெதிகின்்ற	25	ெய்ான	
மாணெர	ஒருெர	கூறினார.
	 “புதிய	 அரசியல்	 ஒழுஙகில்	 ்னக்கு	
எந்வி்	 ேம்பிக்டகயும்	 இல்டை”	 என்று	 மத்திய	
கண்டர்பால்	 (Ganderbal)	 மாெட்டத்ட்ச்	 நசரந்	
ந்சிய	 மாோடடுக்கடசியின்	 ஆ்ரொ்ளரான	 55	
ெயது	 நிரம்பிய	 சிற்்றா்றா	 ேசீர	 (Sitara	 Nazir)	 வ்ரி	
வித்்ார.
	 “இெரகளுக்கு	 ோஙகள	 ஆ்ரெளித்்்ன்	
காரணமாக	 எமது	 வீடுகளிநைநய	 ோஙகள	 ்ாக்கு	
்லுக்கு	 உள்ளாகக்கூடிய	 ஆ்பத்து	 எஙகளுக்கு	
இருந்து.	 எமது	 பிளட்ளகளுக்கு	 நெடைகள	
கிட்டக்கும்	 என்்பந்ாடு	 ஏ்ாெவ்ாரு	 ேம்பிக்டக	
யான	சூழல்	எஙகளுக்கு	ஏற்்படும்	என்்ற	எணணத்	
திநை	 ்ான்	 அப்படிப்பட்ட	 ஆ்பத்ட்	 ோஙகள	
எதிரவகாணந்டாம்.	இன்று	எஙகள	 ேம்பிக்டகடய	
ோஙகள	 முற்்றாகநெ	 இழநதிருக்கிந்றாம்.	 இெரக	
ளுக்கு	இனி	ஒருந்பாதுநம	ோஙகள	ஆ்ரெளிக்கப	
ந்பாெதில்டை”	என்று	அெர	வ்ரிவித்்ார.
	 அரசாஙகம்	் ற்ந்பாது	நமற்வகாணடிருக்கும்	
கடும்	 ந்பாக்கான	 வகாளடககள	 எதிரமட்றயான	
விட்ளவுகட்ளநய	 ஏற்்படுத்தும்	 என்ந்ற	 காஷமீர	
வி்டயம்	வ்ா்டர்பான	நிபுணரகள	கருதுகி்றாரகள.
“்ற்சமயம்	 நிடைடம	 இருண்ட்ாகநெ	 இருக்கி	
்றது”	 	 என்று	இட்ளப்பாறிய	 ந்பராசிரியரும்	 2010-
2011	 காைப்பகுதிகளில்	 காஷமீர	 பிரடசகளு்டன்	
ந்பச்சுொரத்ட்டய	நமற்வகாளெ்ற்வகன	இநதிய	
அரசினால்	நியமிக்கப்பட்ட	மூன்று	இட்டத்	்ரகர	
களில்	 ஒருெரான	 இரா்ா	 குமார	 (Radha	 Kumar)	
வ்ரிவித்்ார.
	 “ஒரு	 முட்றயான	 அரசியற்	 வசயற்்பாடு	
இல்ைாது	 ஒரு	 சனோயகம்	 எப்படிச்	 வசயற்்ப்டமு	
டியும்?	 இறுதியில்	 அஙநக	 சனோயகம்	 இல்டை	
என்்பது	்ான்	அ்ன்	வ்பாருள.	இது	மிகவும்	அதிர	
ச்சியூடடும்	நிடைடம”	என்று	வ்ாடைந்பசி	உடர	
யா்டலில்	அெர	அல்ஜசீராவுக்குத்	வ்ரிவித்்ார.
	 “இது	 மிகவும்	 ஆ்பத்்ான	 ே்டெடிக்டக.	
அரசியல்	 வசயற்்பாடுகளுக்கான	 இட்டவெளிடய	
மூடு்ல்	தீவிரொ்	வசயற்்பாடுகளுக்நக	ெழிெகுக்	
கும்”	என்று	அெர	கூறினார.	இன்னும்	அதிகமான	
தீவிரொ்த்	 ்ன்டமகளுக்கும்	 தீவிரொ்ச்	 வசயற்	

்பாடுகளுக்குநம	 இது	 ெழிெகுக்கும்.	 அரசு	 இது	
ெடர	 நமற்வகாணடி	 ருக்கும்	 ே்டெடிக்டககள	
அடனத்தும்	 ்பா்கமான	 விட்ளவுகட்ளநய	 ஏற்்ப	
டுத்்பந்பாகி்றது.
	 அரச	 சட்டசட்படயக்	 கடைத்்	 அரசின்	
வசயற்்பாடட்ட	 ஆளும்	 ்பாரதீய	 ஜன்ாக்	 கடசி	
நியாயப்படுத்தியிருக்கி்றது.	“காஷமீர	அரசியல்ொ	
திகளின்	 கட்டகட்ள	இது	மூடியிருக்கி்றது”	 என்கி	
்றாரகள	அெரகள.
	 “மக்களுக்காக	 அெரகள	 எ்டனச்	 வசயதி	
ருக்கி்றாரகள?	்ஙகள	நிடைடய	உயரத்திக்	வகாள	
்ளநெ	 அெரகள	 உடழத்திருக்கி்றாரகள”	 என்று	
ஜம்மு	மற்றும்	காஷமீர	பிரந்சத்திலுள்ள	்பாரதீய	
ஜன்ாக்	 கடசியின்	வ்பாதுச்வசயைரும்	ந்பச்சா்ளரு	
மான	அநஷாக்	வகாஉள	(Ashok	Koul)	வ்ரிவித்்ார.

	 இடெ	 எவ்ொறிருபபினும்	 புது	 வ்டல்லி	
யினால்	 க்டந்	 ெரு்டம்	 நமற்வகாள்ள	 ப்பட்ட	
அதிரடி	 ே்டெடிக்டக,	இநதிய	அரசுக்குச்	 சார்பான	
ஏரா்ளமான	அரசியல்ொதிகட்ள	ஒரு	குழப்பமான	
நிடைக்குத்	 ்ளளியிருக்கி்றது.	 கி்ளரச்சியா்ளரகள	
இெரகட்ளத்	 ந்டிக்வகாணடிருக்கும்	 அந்நேரத்	
தில்	இெரகளுக்கான	்பாதுகாபட்பயும்	அரசியடை	
நமற்வகாளெ்ற்கான	 இட்டவெளிடயயும்	 ெழங	
குெ்ாக	 ொக்களித்திருந்	 அரநசா	 அெரகட்ளக்	
டக	விடடுவிட்டது.	 ்பை	ெடககளில்	ஒரு	 தீரக்கப	
்ப்ட	முடியா்	புதிருக்குள	இெரகள	அகப்படடிருக்	
கி்றாரகள.

	 “அெரகள	 (புதுவ்டல்லி)	 வசய்ட்ப	 ்பார	
க்கும்	 ந்பாது	 அரசியலில்	 ஏ்ாெது	 எதிரகாைம்	
இருப்ப்ாக	எனக்குத்	வ்ரியவில்டை.	மக்களி்டம்	
ந்பாகும்	 ந்பாது	 அெரகளுக்கு	 எஙக்ளால்	 எ்	
டனச்	வசால்ை	முடியும்?	அெரகள	எஙகள	காடை	
ொரி	 விட்டாரகள.	 எல்ைாெற்ட்றயும்	 முடித்து	
விட்டாரகள”	என்று	இற்றூ	வ்ரிவித்்ார.

நன்றி- al jazeera

�ைது அரசியல்   ... த�ொடர்ச்சி...

கிழககில் ஏழு    ... த�ொடர்ச்சி...

எழுதிய	 களுென்நகணி	 நெடுெ்பரம்்படரயின	
ரின்	 ெழக்காறுகள,	 ஜனா்பா	 சித்தி	 ்றபீக்கா	
்பாயிஸ	 எழுதிய	 சதுபபு	 நிைக்	 வகாக்கின்	 கால்	
கள,	கவிஞர	மருதூர	ஜமால்தீன்	எழுதிய	மனி்ம்	
ொழும்	 கவிட்	 வ்ாகுபபு,	 அணணாவியார	
மூ.அரு்ளம்்பைம்	 எழுதிய	 ்மிழ்	 கூத்தியல்,	
கவிஞர	 ஏரூர	 நக.வேௌஷாத்	 எழுதிய	 வமாடடு	
க்களின்	 வமடடுக்கள,	 அரு்ளானந்ம்	 சு்ரசன்	
எழுதிய	 சிறுெர	 கவிச்நசாடை	 ஆகிய	 நூல்கள	
இ்ன்ந்பாது	வெளியிடடு	டெக்கப்பட்டன.



‘ொழ்க்டக	 ஒரு	 நராஜா	 மைரப்படுக்டக	 அல்ை’	
என்்பது	ஆஙகிை	வமாழியில்	உள்ள	ஒரு	்பழவமாழி.	
ோம்	ஒவ்வொருெரும்	எமது	ொழ்க்டகயிநை	்பை	
வி்மான	 அனு்பெஙகட்ளச்	 சநதிக்கின்ந்றாம்.	
ஒரு	 சிை	 சந்ரப்பஙகளில்	 ோஙகள	ொழ்க்டகயில்	
வெற்றிகட்ளச்	சநதிக்கின்ந்றாம்.	நெறு	சிை	சந்ரப	
்பஙகளில்	 இழபபுக்கட்ளயும்,	 ந்ால்விகட்ளயும்,	
ஏமாற்்றஙகட்ளயும்	 சநதிக்கின்ந்றாம்.	 வெற்றிக	
ட்ளச்	சநதிக்கும்	ந்பாது,	மகிழ்ச்சிக்க்டலில்	திட்ளக்	
கின்்ற	ோஙகள,	ந்ால்விகட்ளச்	சநதிக்கின்்றந்பாது	
அந்த்	 ந்ால்விகளின்	 ்ாக்கத்தினால்	 நசாரநது,	
துெணடு	விடுகிந்றாம்.	இருபபினும்	எமது	வசாந்	
ப்பைத்தின்	காரணமாகநொ,	அல்ைது	எமது	உ்றவு	
கள,	 ேண்பரகள	 ஆகிநயார	 ்ருகின்்ற	 ஆ்ரவின்	
காரணமாகநொ	இப்படிப்பட்ட	எதிர	மட்ற	அனு	
்பெஙகள	்ருகின்்ற	எதிரமட்ற	உணரவுகளிலிருநது	
எம்டம	விடுவித்துக்வகாணடு	எமது	ொழ்க்டகடய	
எதிரவகாள்ள	ோம்	மீணடும்	்யாராகி	விடுகிந்றாம்.
	 ஆனால்	இழபபுக்கட்ளயும்,	ந்ால்விகட்ள	
யும்,	 ஏமாற்்றஙகட்ளயும்	 சநதிக்கும்	 எல்நைாருநம	
அந்	அனு்பெஙகளிலிருநது	மீணடு	எழுெதில்டை.	
அ்ற்கு	 மா்றாகத்	 ்ாஙகள	 சநதிக்கின்்ற	 துன்்பஙக	
ட்ளத்	 ்ாஙகமுடியாது,	 ொழ்க்டகயில்	 ஒடடு	
வமாத்்மாக	 ேம்பிக்டக	 இழக்கின்்ற	 நிடைக்கு	
இெரகள	 ெநதுவிடுகி்றாரகள.	 இப்படிப்பட்டெர	
களுள	ஒரு	சிைர	்மது	ொழ்க்டகடய	முடிவுக்குக்	
வகாணடுெரும்	 நிடைக்குக்கூ்ட	 ்ள்ளப்படுகி்றார	
கள.	 ்ற்வகாடை	 வசயெது	 என்்பது	 இன்று	 ஒரு	
முக்கிய	சமூகபபிரச்சிடனயாக	உருவெடுத்திருக்கி	
ன்்றது.	 அதிலும்	 முப்ப்ாணடு	 காைப	 ந்பாரிநை	
்பல்நெறு	 வி்மான	 ்பாதிபபுகளுக்கு	 உள்ளாகியி	
ருக்கி்ற	 எமது	 ்ாயக	 மக்கள	 ேடுவில்,	 ்ற்வகாடை	
ஒரு	 முக்கிய	 பிரச்சிடனயாக	 உருவெடுத்து	 ெரு	
ெட்	உற்றுநோக்கக்	கூடிய்ாகவிருக்கி்றது.
	 ்ற்வகாடை	 முயற்சிகளுக்கும்	 உ்ளநோயக	
ளுக்கும்	 இட்டநய	 வேருஙகிய	 வ்ா்டரபு	 இருப்ப	
்ாக	 ஆயவுகள	 வ்ரிவிக்கின்்றன.	 ்பைவி்மான	
உ்ள	 நோயகளுக்கு	உள்ளானெரகள	 ்மது	உயிடர	
மாயத்துக்வகாள்ள	முயற்சி	எடுக்கின்்ற	ந்பாதிலும்	
‘உ்ளச்நசாரவு’	 (depression)	 என்னும்	 உ்ளநோயால்	
்பாதிக்கப்படு்பெரகந்ள	 அதிகமாகத்	 ்ற்வகாடை	
முயற்சியில்	ஈடு்படுகி்றாரகள	என்்பது	கண்டறியப	
்படடுள்ளது.	 ஒருெர	 உ்ளச்நசாரவுக்கு	 உள்ளாகி	
ன்்ற	ந்பாது,	எதிரமட்றயான	எணணஙகள	அெரது	
உள்ளத்ட்	 ஆக்கிரமிக்கின்்றன.	 இப்படிப்பட்ட	
ெரகள	 ்ஙகட்ளநய	 வெறுக்கின்்ற	 நிடைக்கு	 உள	
்ளாகின்்றாரகள.	 ்ாஙகள	 ‘ொழத்	 ்குதியற்்றெர	
கள’	என்்ற	சிந்டன	இெரகளில்	நமநைாஙகுெட்	
அெ்ானிக்கைாம்.	அதுமடடுமன்றி	ொழ்க்டகயில்	
இெரகளுக்கு	 ெழடமயாக	 இருக்கும்	 ஆரெமும்	
உற்சாகமும்	 இல்ைாமல்	 ந்பாய	 விடுகின்்றது.	

்மது	 ோ்ளாந்	 வசயற்்பாடு	 கட்ளச்	 வசயெதில்	
இெரகள	 ஆரெமிழக்கி்றாரகள.	 அடுத்்ெரகளின்	
வசயற்்பாடுகள	இெரகளுக்கு	எரிச்சலூடடும்	நிகழ்	
வுக்ளாக	 மாற்்றமட்டகின்்றன.	 இப்படிப்பட்டெர	
கள	அதிகமாகத்	்னிடமடய	ோடு்பெரக்ளாக	இரு	
ப்பாரகள.	 உ்ளச்நசாரவு	 நோயினால்	 ்பாதிக்கப்பட	
்டெரகளுக்கு	 நித்திடர	 வகாளெது	 ஒரு	 முக்கிய	
பிரச்சிடனயாக	 இருக்கும்.	 ஒன்றில்	 இெரகள	 நித்	
திடர	வகாள்ள	முடியாமல்	்விப்பாரகள.	அல்ைது	

மிக	 நீண்ட	 நேரம்	 நித்திடர	 வகாள்ளத்	 தூண்டப	
்படுொரகள.	 எதிரமட்றயான	 எணணஙகள	 உ்ளச்	
நசாரவு	உள்ளெரகட்ள	அதிகமாக	ஆடவகாளகின்்ற	
காரணத்்ால்,	 ்படிப்படியாக	ொழ்க்டகயில்	முற்று	
முழு்ாக	ேம்பிக்டக	இழக்கும்	நிடைக்கு	இெரகள	
்ள்ளப்படுகி்றாரகள.	 இவ்ொ்றாக	 ொழ்க்டகயில்	
ேம்பிக்டக	இழக்கின்்ற	ந்பாது	ஒரு	சிை	நேரஙகளில்	
்மது	 உயிடர	 மாயத்துக்வகாளளும்	 நிடைக்கும்	
இெரகள	வசன்று	விடுகி்றாரகள.
	 உைகிலுள்ள	எல்ைாச்	சமூகஙகளிலுநம	உ்ள	
நோயால்	 ்பாதிக்கப்படுெட்	 ஒரு	 ‘க்ளஙகமாகப’	
(stigma)	 ்பாரக்கும்	 ்ன்டமடயக்	 காணக்கூடிய்ாக	
இருக்கி்றது.	 எமது	 ்மிழ்ச்	 சமூகத்தின்	 நிடைடய	

ஆயநது	்பாரக்கின்்ற	ந்பாது,	உ்ளநோயக்ளால்	்பாதிக்	
கப்பட்டெரகட்ள	 ‘க்ளஙகப்பட்டெரகள’	 என்்ற	
மனநிடையில்	 ்பாரக்கும்	 ்பணபு	 மிக	 அதிகமாக	
இருப்பட்	 மறுத்துவி்ட	 முடியாது.	 உ்ளநோயக	
்ளால்	்பாதிக்கப்படு்பெரகள	முத்திடர	குத்்ப்படடு	
ஒதுக்கி	டெக்கப்படுெ்ன்	 காரணமாக,	 உ்ளநோய	
களின்	 ்ாக்கத்துக்கு	 உள்ளானெரகள	 ்மது	 உ்ள	
நோயகள	வ்ா்டர்பாக	வெளிப்பட்டயாகப	ந்பசுெ	
்ற்குத்	்யஙகுெது	மடடுமன்றி,	அந	நோயகளுக்கு	
உரிய	 சிகிச்டசகட்ள	 உரிய	 நேரத்தில்	 வ்பற்றுக்	
வகாள்ளத்	 ்ெறியும்	 விடுகி்றாரகள.	 உ்டல்	 நோய	
கட்ளப	 ந்பாைநெ	 உ்ளநோயகளும்	 ‘இயற்டக	
யானடெ’	 என்்ற	 மனப்பாஙகு	 எமது	 சமூகத்தில்	
ஏற்்படு	 த்்ப்ப்ட	 நெணடும்.	 எமக்கு	உ்டல்	நோய	

கள	ஏற்்படுகின்்ற	ந்பாது	எந்வி்	்யக்கமும்இன்றி	
மருத்துெடர	ோடி	எமது	நோயகளுக்கான	நிொரண	
த்ட்	ோம்	வ்பற்றுக்வகாளகிந்றாம்.	அது	ந்பாைநெ	
உ்ளநோயக்ளால்	 ோம்	 ்பாதிக்கப்படும்	 ந்பாது	
எந்வி்	 ்ாம்மும்	 இன்றி	 அநநோயகளுக்கான	
சிகிச்டசடயப	வ்ப்ற	ோம்	முன்ெர	நெணடும்.
	 எமது	 ்ாயகத்தில்	 முப்ப்ாணடு	 காைம்	
நீடித்்	ந்பாரிநை	எமது	மக்கள	ஏரா்ளமான	்ஙகள	
உ்றவுகட்ள	 இழநதிருக்கி்றாரகள.	 பிளட்ளகள	
்மது	வ்பற்ந்றாடர	இழநதிருக்கி்றாரகள.	்பை	வ்பற்	
ந்றாரகள	 ்மது	 பிளட்ளகட்ள	 இழநதிருக்கி்றார	
கள.	இன்னும்	்பைர	்மது	உ்றவுகள	விமானத்்ாக்கு	
்ல்க்ளாலும்,	 எறிகடண	 வீச்சுக்க்ளாலும்	 மிகக்	
வகாடூரமான	 முட்றயில்	 வகால்ைப்பட்டட்	
நேரிநை	 ்பாரத்்ந்ாடு,	 அெற்றினால்	 ஏற்்பட்ட	
உ்ளத்்ாக்கஙகளில்	 இருநது	 இன்னுநம	 மீ்ள	 முடி	
யா்	 நிடையில்	 இருக்கி்றாரகள.	 இன்னும்	 ்பைர	
ந்பாரின்	 இறுதிக்கட்டத்திநை	 ்மது	 உ்றவுகட்ள	
அரச	 ்பட்டகளி்டம்	 ஒப்பட்டத்துவிடடு,	 இன்று	
அெரகள	 அத்்டன	 ந்பரும்	 ெலிநது	 காணாமல்	
ஆக்கப்பட்ட	 சூழலில்,	 கணணீநராடும்,	 கெடை	
நயாடும்	அடைநதுவகாணடிருக்கி்றாரகள.	நமலும்,	
்ாயகத்திலும்	 புைம்	 வ்பயரந்	 ோடுகளிலும்	
ொழும்	்பை	ஆணகளும்,	வ்பணகளும்	சிறீைஙகாப	
்பாதுகாபபுப	 ்பட்டகளினால்	 ்பல்நெறு	 வி்மான	
சித்திரெட்களுக்கு	 உள்ளாக்கப்படடு	 உ்டலிலும்	
உள்ளத்திலும்	 ஆ்றா்	 காயஙகந்ளாடு	 ொழ்நது	
வகாணடிருக்கி்றாரகள.	இெரகளிநை	்பைர	்பட்டயி	
னரால்	 ்பாலியல்	 ரீதியாகவும்	 சித்திரெட்களுக்கு	
உள்ளாக்கப்பட்டெரகள	 என்்பது	 முக்கியமாகக்	
குறிபபி்டப்ப்ட	நெணடிய	்ாகும்.
	 எமது	மக்கள	ேடுவில்	்ற்வகாடை	முயற்சி	
கள	 ்டுக்கப்ப்ட	 நெணடும்	 என்்றால்,	 எமது	 மக்	
கள	 மத்தியில்	 ்ற்வகாடை	 வ்ா்டர்பாகவும்	 உ்ள	
நோயகள	வ்ா்டர்பாகவும்	விழிபபுணரவு	அதிகமாக	
ஏற்்படுத்்ப்ப்ட	 நெணடும்.	 ்பா்டசாடைகளிலும்	
உ்ளநோயகள	 ்பற்றிய	 விழிபபுணரடெ	 மாணெர	
கள	 மத்தியில்	ஆசிரியரகள	 ஏற்்படுத்்	 நெணடும்.	
இன்னும்	குறிப்பாக	எமது	சமூகஙகளில்	உ்ளநோய	
க்ளால்	 ்பாதிக்கப்படு்பெரகட்ள	இழிொகப	 ்பாரக்	
கும்	 மனப்பாஙகிலிருநது	 ோம்	 வெளிெர	 நெண	
டும்.	 உ்ளநோயக்ளால்	 ்பாதிக்கப்படு்பெரகள	இன்	
னும்	குறிப்பாக	உ்ளச்நசாரவு	நோயினால்	்பாதிக்கப	
்படு்பெரகட்ள	இனஙகணடு,	அெரகள	விடரொன	
சிகிச்டசடயப	 வ்ப்றக்கூடிய	 நிடைடய	 ோம்	 உரு	
ொக்க	 நெணடும்.	 இன்னும்,	 ோஙகள	 உ்ள	 நோய	
க்ளால்	்பாதிக்கப்படுகின்்ற	ந்பாந்ா	அல்ைது	எமது	
ொழ்க்டகயில்	ஏற்்படும்	எதிரமட்றயான	அனு்பெ	
ஙகளின்	 காரணமாக	 ோஙகள	 மனச்	 நசாரவுக்கு	
உள்ளாகின்்ற	 ந்பாது	 எமது	பிரச்சிடனகட்ள	 எமக்	
குளந்ள	 மட்றத்து	 டெக்காது	 அெற்ட்ற	 வெளிப	
்பட்டயாகக்	 கட்க்கின்்ற	 நிடைக்கு	 ோம்	 எம்டம	
மாற்றிக்வகாள்ள	நெணடும்.	அத்து	்டன்	ெழடமயாக	
எல்நைாரு்டனும்	இயல்்பாக	உ்றொடுகின்்றெரகள,	
திடீவரனத்	் ம்டமத்	் னிடமப்படுத்துகின்்றந்பாது,	
அப்படிப்பட்டெரகட்ள	 அணுகி,	 அெரகள	 அந்	
நிடையிலிருநது	வெளிநய	ெர	ோம்	ஆென	வசயய	
நெணடும்.
	 எமது	 உணரவுகட்ள	 ோம்	 டகயாளும்	
முட்றயிநைநய	 எமது	 உ்ளேைம்	 வ்பரும்ளவில்	
்ங	 கியிருக்கின்்றது	 என்்ற	 உணடமடய	 ோம்	 புரி	
நது	 வகாள்ள	 நெணடும்.	 எமது	 உள்ளத்தில்	 எதிர	
மட்றயா்ள	 உணரவுகள	 ஏற்்படும்	 ந்பாது	 அப்படி	
ப்பட்ட	 உணரவுகட்ள	 எமக்குளந்ள	 ோம்	 அமுக்	
கிப	 புட்த்துவி்டாது,	 அவ்வுணரவுகட்ளத்	 துல்லி	
யமாக	 இனஙகணடு	 அெற்ட்ற	 உரிய	 முட்றயில்	
வெளிப்படுத்்	 ோம்	 கற்றுக்வகாள்ள	 நெணடும்.	
முக்கியமாக	எமது	உள்ளத்ட்ப	்பாதிக்கின்்ற	அனு	
்பெஙகட்ளயும்,	 அடெ	 வ்ா்டர்பான	 உணரவு	
கட்ளயும்	 ேம்பிக்டகக்குரிய	 ஒருெரு்டன்	 ்பகிரநது	
வகாளெது	 அந்	 உணர	 வுகளிலிருநது	 வெளி	 ெர	
எமக்குத்	துடண	வசயயும்.	நமலும்	உ்ளரீ	தியாகநொ	
அன்ந்றல்	உணரவு	 ரீதியாகநொ	 ோம்	அதிகமாகப	
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இன்ட்றய	ேவீன	உைகில்	மனி்ன்	இயநதிரஙக	
ளு்டன்	 இயநதிரமாய	 ொழ்நது	 வகாணடிரு	

க்கி்றான்.	்ன்	குடும்்பம்,	்ன்	க்டடம,	்ன்	வ்பாறுப	
புக்கள	 என	 ஒரு	 சுயேை	 நெ்டம்	 பூணடு	ொழ்நது	
வகாணடிருக்கின்்றான்.	மற்்றெரகளுக்காக	சிநதிக்க	
வும்,	மற்்றெருக்கு	ஒரு	உ்வி	ந்டெப்படும்	நேரத்	
தில்	முன்ெநது	வசயைாற்்றவும்,	அெரகளின்	துன்்ப	
த்ட்	்ன்	துயராய	எணணி	 	்பஙவகடுக்கவும்	மனி	
்ன்	்பை	இ்டஙகளில்	பின்ொஙகுகின்்றான்.
	 இவ்ொவ்றல்ைாம்	ொழும்	மனி்ரகள	ஒரு	
வி்டயத்தில்	மாத்திரம்	மிகவும்	ஆரெமாக	 ஈடு்படு	
கின்்றனர.	 அவ்வி்டயம்	 யாவ்னில்,	 மற்்றெடர	
குட்றத்து	மதிபபிடு்ல்	ஆகும்.	இ்ற்கான	காரணம்	
யாவ்னில்,	ோம்	மடடுநம	சரி	என்்ற	எணணம்	ேம்	
அடனெரின்	 மனதிலும்	 நெரூன்றி	 உள்ளது.	 சிை	
நேரஙகளில்	 எதிர்பாராமல்	 அவ்ொறு	 அடமெது	
உணடு.	அந்	அகநட்யில்	்பை	நேரஙகளில்	அடுத்்	
ெரின்	 ்ெறுகட்ள	 மடடுநம	 கண்டறிய	 முயற்சி	
வசயகின்ந்றாம்.		சிை	நேரஙகளில்	ேம்டமவி்ட	அெ	
ரகள	சரியாக	இருக்கின்்றனர	என	அறியும்	இ்டத்தில்	
ோம்	 ந்ாற்று	 விடுகின்ந்றாம்.	 இன்னும்	 சிைர	
அ்டன	முழுமனந்ாடு	ஏற்்பதுகூ்ட	இல்டை.
	 வ்பாதுொக	 ோம்	 யாடரவயல்ைாம்	 குட்ற	
த்து	 மதிபபிடுகின்ந்றாம்.	 மாணெரகட்ள,	 புதி்ாக	
நெடைக்கு	 நசர்பெரகட்ள,	 நெடையில்	 வ்பரிய	
்ப்வியில்	 இருப்பெரகட்ள,	 குடும்்பத்தினடர	
அதி	 லும்	 குறிப்பாக	 ்நட்	 ்ாடய,	 கணென்	
மடனவிடய,	 வ்பற்ந்றாரகள	 பிளட்ளகட்ள,	 உ்ற	
வினரகட்ள	 ஏன்	 ோம்	 அன்்றா்ட	 ொழ்வில்	 சநதிக்	
கும்	 ே்பரகட்ள	 ்பாரத்்	 கணத்திநைா	அல்ைது	 ்பை	
ோடகளின்	 பின்னநரா	 அெரகளின்	 ந்ாற்்றத்ட்	
டெத்து,	 அெரின்	 ே்டெடிக்டககட்ள	 டெத்து,	
அெர	ந்பசும்	வமாழிேட்ட,	உணவுப	்பழக்க	ெழக்	
கம்,	 குடும்்பப	 பின்னணி	 என	 ்பை	 வி்டயஙகட்ள	
முன்னிறுத்தி	 அெரகட்ள	 குட்றத்து	 மதிபபிடு	
கின்ந்றாம்.	இதில்	யாரும்	விதிவிைக்கு	கிட்டயாது.
	 ேம்டம	 அறியாமல்கூ்ட	 இெர	 இப்படியா	
னெர	்ான்	என்்ற	எணணத்ட்	எம்மில்	உருொக்கி	
விடுகின்ந்றாம்.	 ோம்	 சிறிதும்	 சிநதிப்பதில்டை.	
ோன்	மடடும்	சரி	் ானா	அல்ைது	ோன்	மற்்றெரு்டன்	
இப்படியா	 ே்டநது	 வகாளகின்ந்றன்	 என்று	இன்று	
்பைரும்	இ்டனப	்பற்றி	எணணுெது	கிட்டயாது.	
்பைர	ெய்ாகி	விட்டாலும்கூ்ட	அெரகள	இ்டன	
இன்னும்	கற்றுக்	வகாள்ளாமநை	இருக்கின்்றனர.
	 இன்று	 ோம்	 ஒரு	 ்ப்வி	 இல்ைா்,	 ்பணம்	
இல்ைா்,	 கல்வி	இல்ைா்,	 ேல்ை	குடும்்பச்	சூழல்	
இல்ைா்,	 பிரமிபபூடடும்	 ொழ்க்டகடய	 ொழா்	
ஒருெடர	சநதிக்கும்	வ்பாழுது,	ேமக்குள	இெர	யார?,	
இெரால்	 என்ன	 வசயதுவி்ட	 முடியும்,	 இெரி்டம்	
என்ன	இருக்கின்்றது	என	்பை	நகளவிகள	ேம்முள	
ந்ான்றி,	 ோம்	 அெரகட்ள	 குட்றத்து	 மதிபபிடு	
நொம்.	ஆனால்	அெரகள	ஒருோள	ேம்டமவி்ட	்பை	
ம்டஙகு	 உயரநது	 நிற்்பாரகள.	 அெரகட்ள	 இன்று	
்பாரக்கும்	 வ்பாழுது	 சா்ாரண	 மனி்ராக	 வ்ரிய	
ைாம்,	 சராசரி	 மனி்ராக	 வ்ரியைாம்,	 கல்வியில்	

ந்ாற்்றெனாக	 இருக்கைாம்.	 ்படித்து	 முடித்தும்	
நெடை	 இல்ைா்ெனாக	 இருக்கைாம்.	 ஆனால்	
அெரகளின்	 ொழ்க்டகயின்	 அடுத்்	 கட்டத்திற்கு	
வசல்ெ்ற்கான	 ெழிடய	 இயற்டக	 ்ானாகநெ	
அடமத்துக்	வகாடுக்கும்.	

	 சா்ாரணமாக	நோக்கும்	வ்பாழுது	கல்விய	
றிவு	 இல்ைா்	 தினசரி	 கூலிடய	 எதிர்பாரத்து	
ெறுடமயின்	 பிடியில்	 ொழும்	 வ்பற்ந்றாரகளின்	
பிளட்ளகட்ளப	்பாரத்து,	இெரகளின்	ொழ்க்டகயும்	
ோட்ள	 அெரகட்ளப	 ந்பாைத்்ான்	 அடமயும்	
எனப	 வ்பற்ந்றாரகட்ள	 டெத்து	 பிளட்ளகட்ள	
குட்றத்து	 மதிபபிடுொரகள.	 ஆனால்	 அெரகளின்	
பிளட்ளகள	 நிடனத்துக்கூ்ட	 ்பாரக்க	 முடியா்	
அ்ளவிற்கு	உயரத்ட்	அட்டொரகள.	இ்ற்கு	மிகச்	
சி்றந்	உ்ாரணமாக	A.P.J.அபதுல்கைாம்	ஐயாடெ	
குறிபபி்டைாம்.	 ஏழ்டமயான	 குடும்்பச்	 சூழலில்	
சிறுெயதில்	 வசயதித்்ாள	 விற்று	 பிற்காைத்தில்	
விணவெளி	 விஞ்ஞானி	 ஆகினார.	 அ்ன்	 பின்பு	
இநதியாவின்	11ஆெது	ஜனாதி்பதியானார.
	 இவ்ொறு	 ஒருெர	 ொழ்வில்	 எவ்ெ்ளவு	
உயரத்ட்க்கூ்ட	அட்டயைாம்.	 சிறு	துரும்பும்	்பல்	
குத்்	 உ்வும்	 என்்பாரகள.	 அது	மிகவும்	 உணடம	
யான	 ொழ்க்டகப	 ்பா்டம்	 ஆகும்.	 அ்ாெது	 சிறு	
துரும்பு	என்று	ோம்	துச்சமாக	மதிக்கும்	ஒருெர	பிற்	
காைத்தில்	எப்படி	நெணடும்	என்்றாலும்	ெ்ளரநது	
நிற்கைாம்.	 ோம்	அ்டனக்	வகாஞ்சமும்கூ்ட	அறிந	
திருக்க	 மாடந்டாம்.	 ோட்ள	 எமக்காக	 யார	 உ்வி	
க்கு	ெநது	நிற்்பாரகள	என்று	வ்ரியாது,	யார	எவ்ெ	
்ளவு	வ்பரிய	ஆ்ளாகப	 ந்பாகி	 ்றாரகள	என்று	வ்ரி	
யாது,	 யார	 சா்டனயா்ளர	 ஆொரகள	 என்றும்	
எமக்குத்	வ்ரியாது.
	 இன்று	 ஒருெரி்டத்தில்	 குறித்்	 வி்டயம்	
இல்டை	 என்்றால்	 அெடர	 இழிவு்படுத்துெந்ா,	
அெடர	 குட்றத்து	 மதிபபிடுெந்ா,	 சமு்ாயத்தில்	
இருநது	ஒதுக்கி	டெப்பந்ா	அல்ைது	தீண்டாடம	
சம்்பந்மான	வி்டயஙகட்ள	வசய்ல்;	இப்படியாக	
எெருக்கும்	 வசயயாதீரகள.	 ஏவனனில்,	 ோட்ள	
அது	 ேமக்நக	 அடமயைாம்.	 ோட்ள	 உஙகட்ள	
மற்வ்றாருெர	 குட்றத்து	 மதிபபி்டைாம்.	 உஙகட்ள	
்பாரத்்	 கணத்திநைநய	 உஙகட்ள	 குட்றத்து	 மதிப	
பிடடு	உஙகளுக்கான	ெழிகள	மூ்டப்ப்டைாம்.
	 இப்படியாக	 மற்்றெடர	 குட்றத்து	 மதிப	
பிடும்	எணணத்ட்	டகவிடுஙகள.	் னக்கு	கீழ்உள்ள	

மனி்ர	 என்்ற	 எணணத்ட்	 டகவிடுஙகள.	 இது	
உஙகளுக்குத்	வ்ரியாமல்	உஙகள	மனட்,	உஙகள	
ொழ்க்டகக்கான	்பாட்கட்ள	அழித்துக்	வகாணடு	
இருக்கின்்றது.
	 ேம்	அன்்றா்ட	ொழ்வில்	எத்்டனநயா	வி்ட	
யஙகட்ள	எதிரவகாளகின்ந்றாம்.	சக	மனி்ரகளு்டன்	
ொழ்ெ்ற்நக	 நிட்றய	 ந்பாராட்டஙகட்ள	 எதிர	
வகாளகின்ந்றாம்.	 ஒருெடர	 ்பாரத்்ால்,	 அெர	 ேம்	
டமவி்ட	உயரந்ெர	 என்று	ந்ான்றும்.	இன்வனா	
ருெர	 ேம்டமவி்ட	குட்றந்ெர	 என்று	 ந்ான்றும்.	
இடெ	 எல்ைாம்	 ே்பரது	 சிந்டனகள	 எமக்கு	
்ெ்றாக	 ெழிகாடடும்	 எணணமாகும்.	 இஙகு	
அடனெரும்	சமமான	மனி்ரகள	்ான்	ோம்	்ான்	
மதிபபு	என்்ற	அ்ளவுநகாலின்	மூைம்	அ்ளவிடடுக்	
வகாணடிருக்கின்ந்றாம்.
	 நெறு	 எந்	 வி்டயத்ட்	 ோம்	 மாற்்ற	
முயற்சி	 எடுக்காது	 ந்பானாலும்,	 இந்	 ஒரு	
வி்டயத்ட்யாெது	 மாற்றியடமக்கைாநம.	 மற்்ற	
ெடர	 குட்ற	 கூறும்	 ோவுக்கும்,	 மற்்றெரகளின்	
குட்றகட்ள	 	 மடடுநம	 கண்டறியும்	 மூட்ளக்கும்	
அடிடமயாகாமல்,	 மனி்டர	 மனி்ர	 சரிநிகர	
சமமாய	 மதிப்பதும்	 ேம்	 க்டடம	 என	 ெளளுெப	
வ்பருமான்	வசால்லிய	ெழியில்	ொழ	முடனநொம்.		
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்பாதிக்கப்படும்	ந்பாது	அ்ற்கு	உரிய	 ‘உ்ளெ்ளத்	
துடண’	 (counseling)	 உ்விடயப	 வ்பற்றுக்	
வகாளெது	சாைச்சி்றந்்ாகும்.
	 எமது	 உணரவுகட்ள	 ோம்	 துல்லியமாக	
இனஙகாணக்	 கற்றுக்வகாளெது்டன்,	 எம்டமச்	
சுற்றியுள்ளெரகளின்	 உணரவுகட்ளயும்	 ஆழமா	
கப	 புரிநதுவகாளளும்	 ்ன்டமடய	 ோம்	 எம்	
மில்	 ெ்ளரத்துக்வகாள்ள	 நெணடும்.	 அடுத்்ெ	
ரகள	்மது	பிரச்சிடனகட்ள	எம்நமாடு	்பகிரநது	
வகாளளும்	 ந்பாது	 அெரகட்ள	 அைடசியப்படு	
த்்ாமல்	 அெரக்ளது	 பிரச்சிடனகட்ள	 அெ்ான	
மாகக்	நகடடு,	அெரகள	் ம்மிநை	எப்படிப்பட்ட	
உணரவுகட்ள	 அனு்பவிக்கி்றாரகள	 என்்பட்	
ோம்	 புரிநதுவகாள்ள	 முயை	 நெணடும்.	 இ்	
டனநய	காள	வ்றாஜரஸ	(Carl	Rogersஎன்்ற	உ்ளவி	
யைா்ளர	 ‘ஒத்துணரவு’	 (Ecpathy)	 எனப	 வ்பயரிடு	
கின்்றார.	 ஒடடுவமாத்்மாக	 நோக்கும்	 ந்பாது	
எமது	உணரவுகட்ள	சரியாக	இனங	காண்பதும்,	
அடுத்்ெரின்	உணரவுகட்ள	துல்லியமாகப	புரிந	
துவகாணடு	அெற்றுக்கு	மதிப்பளிப்பதும்	உ்றவு	
கட்ள	 ெ்ளரக்கக்கூடிய	 ஊ்டகமாகும்.	 மனி்ர	
கள	 ஆழமாகப	 புரிநது	 வகாள்ளப்படடு	 அன்பு	
வசயயப்படும்	 ந்பாது	 ‘ொழநெணடும்’	 என்்ற	
ஆெலும்	 ொழ்க்டகயில்	 ‘புதிய	 ேம்பிக்டகயும்’	
அெரகளில்	நிச்சயமாக	ஊற்வ்றடுக்கும்.

த்கொயரொனொ்ொல் ... த�ொடர்ச்சி...

களும்	குட்றொகநெ	ந்பாயச்	நசருகின்்றன.
அந்	சூழல்	வ்ா்டரந்ால்,	டிசம்்பர	மா்	அ்ளவில்	
நமலும்	 4.4மில்லியன்	மக்களுக்கான	உணவு	உ்	
விடய	நிறுத்்	நெணடியிருக்கும்.
	 உைகில்	2000	பில்லியனரகள	கிட்டத்்ட்ட	
8	டிரில்லியன்	வ்டாைர	அ்ளவிற்கு	வசாத்துக்கட்ள	
டெத்துள்ளனர.	உைக	உணவுத்	திட்டம்,	ஒரு	ெரு	
்டத்தில்	30	மில்லியன்	மக்களுக்கு	உணவு	ெழஙகி	
்படடினிச்	 சாவில்	 இருநது	 காப்பாற்்ற	 4.9	 பில்லி	
யன்	வ்டாைர	மடடுநம	ந்டெப்படுகி்றது	என்று	
வ்ரிவிக்கப்படடுள்ளது.
	 வகாநரானாவிற்கு	 முன்னர	 உைகில்	 135	
மில்லியன்	மக்கள	உணவின்றி	் வித்்னர.	ஆனால்	
இந்	 ெரு்டம்	 இது	 கிட்டத்்ட்ட	 இரடடிப்பாகி	
270	 மில்லியன்	 மக்கட்ளத்	 வ்ாடும்	 என	 உைக	
ெஙகி	வ்ரிவித்துள்ளது.


